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KRISLAI
Moterų Kongresas

Paryžiuj.
Paskutines Dvi Savaites.
Delegačių Sąstatas.
Finansai—Rimta 

Problema.
Lengva Problema Išrišti.

Rašo S. SASNA ‘

Už trijų suvirš savaičių pra
sidės Paryžiuje Tarptautinis 
Moterų Kongresas prieš Karą ir 
Fašizmą. Už dviejų savaičių 
turės išvykti Jungtinių Valsti
jų delegatės. Jų misija nepap
rastai svarbi. Ten jos sykiu su 
kitų šalių moterimis darbinin
kėmis, inteligentėmis, ūkininkė
mis ir profesionalėmis svarstys, 
kaip pastoti karui ir fašizmui 
kelią, kaip įtraukti plačius 
sluogsnius moterų į kovą prieš 
tuos siaubūnus, gręsiančius 
žmonijai sunaikinimu.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

•
(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, h ■ r i * - a * j i* 1 * ■

Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Islaimesite 
Pasaulį!
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30,000 LYDĖJO į 
KAPUS NUŠAUTUS

PIKIETININKUS i
San Francisco Vežėjai Nu

balsavo Streikuot su Lai- 
vakro/iais
SAN FRANCISCO, Cal. 

I —Pirmadienį buvo palaido
ta kūnai laivakrovių strei
ko pikietininkų G. Coundu- 
rakio ir H. G. Sperry’o, ku
riuos nušovė policija. Laido
tuvių demonstracijoj daly
vavo kokie 30,000 darbinin
kų.

Nutarė prie streiko prisi
dėti galinga tavorų išvežio- 

- j tojų unija, nuo kurios pri-

Per tas dvi likusias savaites 
privalome atlikti tą, ko neatli
kome iki šiol. O neatlikto ra
sime labai daug. Retoj koloni
joj lietuvių darbininkų organi
zacijos rimtai svarstė tą klau
simą. Daugelyj vietų lietuvių 
darbininkų organizacijos net 
apielinkių konferencijose neda
lyvavo. Dar rečiau kur prisi
dėjo rimtu darbu, jei remtis 
ALDLD Centre gautomis žinio
mis. Iš trijų kolonijų gavome l klauso krovinių pristatymas 
užsakymą atsišaukimų ir iš ki- į prieplaukas. 2,000 milici- 
tų trijų gauta piniginių aukų.

Gal jokia kita mūsų delega
cija nebuvo taip atstovinga, 
kaip Moterų Kongreso. Pitts- 
burghe išrinkta mainierio žmo
na. New Yorke išrinkta ada
tos amatų atstovė, jauna čiagi- 
mė italė. Tarnaičių uniją at
stovaus negrė darbininkė. Me
talo uniją taipgi atstovaus jau
na čiagimė darbininkė. Mote
rų Tarybos irgi turės savo at
stovę. Chicagoj išrinkta žymi 
negrė, Mabie Byrd, ir Mary 
SetįlEfck, japna skerdyklų dar
bininkė. IŠ kitur taipgi pana- Į 
šiai pranešama.

ninku ir policija tebešeimi
ninkauja prieplaukoje, bet 
streikieriai pikietuoja san-I 
dėlius ir stabdo trokus.

Roosevelto paskirta Lai-į 
vakrovių Komisija ir Ame
rikos Darbo Federacijos 
septynių vadų “strategijos 
komitetas” išvien manev
ruoja, kad pakrikdyt laiva- 
krovių streiką ir užbėgt už 
akių besiorganizuojančiam 
visuotinam streikui. Fede- 

į racijos vadai valdžiai pirštu 
rodo pasmaugt kovingą In
dustrinę Marininkų Uniją.

m

Kapitonas E. Roehm, 
buvęs arčiausias Hitle
rio sėbras. Hitleris jį 
sušaudė kaipo vadą 
maišto prieš dabartinę 
valdžią.

Gen. Kurt Von Schlei
cher, buvęs ministeris 
pirmininkas. Jį ir jo 
žmona Hitleris sušaudė p 
kaipo suokalbininkus.

HITLERIS NUGINKLUOJA M1L10NUS 
SAVO RUDMARŠKINIŲ SMOGININKŲ

Jie Pasidarė “Nepasitikimi”; Šturmininkų Skaičius yra 
Mažinamas nuo Pustrečio Miliono iki 800,000. : -
PLIENKEPURIAMS EX-K AREIVIAMS TAIP ' PAT ,

PALIEPTA IM TI V AKACIJAS j !
Berlynas. — Hitleris tu-, šią nuginkluoti; ir jiems da

vėjo 2,500,000 rudmarškinių i bar skiriama tokia negar-

ĮŠAUKIA MIL1CISTUS 
PRIEŠ N. J. LAUKU 

STREIKIERIUS

VĖL GRĘSIA GENERA- 
LIS STREIKAS MINNEA- 

POLYJE
Minneapolis, Minn. — Jei

gu iki šiandien vakarui 
samdytojai nepripažįsta tro- 
kų vežikų unijos, tai pasta
rieji vėl eina j streiką. 40,- 
000 kitų organizuotų darbi
ninkų pasiryžę streikuot iš 
pritarimo trokmanams.

Berlyno nazių ko- 
mandierius Karl Ernst, 
kurį Hitleris be teismo 
sušaudė kaipo neištiki
mą.

NAZIAI NEDUODA NEI 
JOKIU ŽINIŲ APIE 
DRG. THAELMANNA

Iš pietinių valstijų juo labiau j---------------------
reikėtų skaitlingos delegacijos. Į rj •• , rj i.
Ten masės aršiausiai pavergtų i I £11311] 11113 KOOSeVCltO 
ir KuKluksų terorizuojamų dar-1 n, i v* ir • •• 
bininkų negali pasikrutint. Išba-1 ; Du 61K13UZ1Ų KOIUISIJB 
dėję, per eilę metų neturėję sa-! , .
vo rankose nuosavo dolerio, net- i 1 Washington. Pasinai-
gi neturėdami pamainos drabu- kino senoji rooseveltinė dar- 
žių, jie nepajėgs sukelti savo bo komisija su senatorium 

Ar Wagneriu priekyje. Pagal 
.’[kongreso nutarimą, pradėjo 
įveikti nauja Nacionalė Dar
bo San tikiu Komisija. Jo
sios uždavinys yra “tyrinė
ti” streikus ir daryti spau
dimą, kad verstinai sutaiky
ti darbininkus su išnaudoto
jais, reiškia, laužyti strei
kus. Komisijos nariai yra 
trustų advokatas Lloyd Ga
rrison, Boštono departmen- 
4“ . V. Z. Z. lA , 1 z. v. z. z. r. "v. 1 z . z. . ■» z. z. 1—. . .

delegatėms kelionės lėšų, 
galim palikti juos amžinoje ne- 
žinystėje ir vergijoje dėlto, kad ! 
jie biedni? Ne, mes galim ir tu- ■ 
rim pasiųsti delegates iš pieti
nių valstijų.

Finansų nedateklių nesunku 
išrišti. Mes turime du šimtu su
virš ALDLD kuopų. Lai kiek
viena iš stipresnių kuopų atsiųs 
po $1 pietinę delegatę pasiųsti, 
ir vien iš lietuvių turėsime di
desnę pusę tikieto. Kitų labiau 
organizuotų tautų organizacijos 
kai kurios siunčia savo delega
tes, tačiaūs, ir jos prisidės tam

atsikreipti ir į LDS bei SLA ir sorius H. A. Mills, 
kitas organizacijas.. Dirbkim, -----------------
kad kovos žiežirba pasiektų ver
gijos surakintus Pietus.

Bridgeton, N. J.—Pereitą 
pirmadienį 200 Seabrook 
farmos streikierių kelias va
landas kovojo su policija, 
ginkluotais josios pagelbi- 
ninkais ir gaisrininkais. Ko
va prasidėjo, kuomet šimtas 
“tvarkadarių” norėjo pra
leisti darban 65 streiklau
žius. Darbininkai buvo ata
kuojami nuodingų duju 
bombomis, buožėmis ir gais
rinėmis vandens čiurkšlė
mis. Sumušta 60 darbinin
kų; gavo į kailį ir policija, 
ir buvo užkirstas kelias 
streiklaužiams.

Matydamas tokį negrų ir aGodlmas‘’automobiliu už- 
baltųjų darbininkų kovingu- snūdo ir tapo užrauštas Dr. 
mą, sei ifas pareikalavo, kad jį Walker, didžiausias 
N. J. valstijos gubernato- Amerikos kariškų gesų ži-

Badasjoj <
New York 1 “Sun” gavo 

pranešimą iš Berlyno, kad 
Vokietijoj prasideda badas. 
Daugelyj valgyklų ir namų 
visai nėra paprastų maisto 
daiktų. O hitleriečiai per 
radio ir savo laikraščius blo- 
fina, būk Vokietijoj “mais
to iki soties.”

Seabrook, N. H.—Beva* 
[ už-

Berlynas.—Amerikos Ko
munistų Partijos dienraštis 
“D. Worker” pakartotinai 
siunčia užklausimus radio- 
telegramomis, kad Hitlerio 
valdžia pasakytų, kas1 atsiti
ko su drg. Ernstu Thael- 
mannu. Šimtai užklausimų 
suplaukė į Berlyną nuo dar
bininkų organizacijų iš įvai
rių šalių. Buvo pasklidę 
kalbos, kad hitlerininkai jau 
nugalabijo kalėjime tą žy
miausią Vokietijos revoliu- 
c i n i ų d a rbininkų vadą. 
Bet Hitlerio vyriausybė nie-1 
ko neatsako, tyli, kaip užsi-1 
siuvus.

šturmininkų, arba smogi- 
ninkų armiją, kuri buvo 
ginkluota revolveriais, tam 
tikrais peiliais ir kitais pa
būklais. Dabar ta armija 
paleista vienam mėnesiui 
“atostogų,” arba vakacijų. 
Tas laikas naudojamas išva
lyt iš nazių pulkų visus neiš
tikimus arba abejotinus.Nes, 
sprendžiant sulig laikrašti
nių pranešimų, paskutiniais 
laikais nazių armijoj buvę 
apie trečdalis komunistų 
pritarėjų, kurie iš vidaus _______________ r____ 9
darbavosi prieš Hitlerio dik- tokie stiprūs, kad nuo jų 
tatūrą ir prieš patį kapita- gręsė pavojus Hitlerio vifcš- 
lizmą. Apart jų, buvo ir į patavimui. 
daugiau fašizmo priešinin
kų. Taigi dabar, pagal pa
tvarkymą naujo rudmarški
nių vyriausio komandie- 
riaus Viktoro Lutze, būsią 
palikta tiktai 800,000 orga
nizuotų šturmininkų; jie bū-

binga pareiga, kaip iprižiū- 
rėti tvarką fašistų mitin
guose ir laukan mėtyti truk- 
šmadarius.

Paleidžiama penkioms .sa
vaitėms “vakacijų” ir Plien- 
kepurių, pasaulinio karo ve
teranų, organizacijos. Hit
lerininkai, matomai, tikisi ir 
iš jų tarpo išravėt neištiki
mus dabartiniam fašizmui 
vyrus.

Pranešimais iš ’Berlyno, 
šturmininkai buvo pasidarę

, Dabar Hitleris 
daugiausia atsidėsiąs ant 
300,000 juodosios policijos, 
kurios komandierium yra 
Godingas. O žydų spauda 
rašo, kad Goeringas su tais 
policininkais gali dar išspirt 
Hitlerį laukan.

Atidėjo 2- jų Scottsboriečių Numarinimą
T. D. APSIGYNIMO"IR” MASIŲ LAIMĖJIMAS ;

1

rius atsiųstų miliciją.
26 darbininkai tapo areš

tuoti. Policija sudegino

novas laike pasaulinio karo.

bUUld. 1 uncija bULLUgUlU wwv Ulf

daržinę, kur streikieriai lai-į WOTCGStCIf. MdSS.
kė susirinkimus. Areštan-
tai buvo suvaryti į farmos 

tinės Filene sankrovos bu-! šaldytuvą ir kelias valandas
w-f.nW ** __  v?s mana^eris E. Smith ir ten išlaikyti šaltyje 6 laips-; !

svarbiam tikslui. O mes galim, Chicago Universiteto profe- nių žemiau zero.
i Streikas kilo todėl,' kad ir i .* v n v j [ Seabrook norėjo numušti Kalėjimas uz rasnekas darbininkams alga nuo 30

Prieš Hitlerininkus S’, “15 be’7 va’:KoVai Vadovauja 
[ Munsteryj, Vokietijoj, du ^dustrinė žemdirbystės J 
1 žmonės tapo areštuoti už Darbininkų Unija. Žymiau- (

Havana- - Kubos Darbi-1 «šnabždgjimą” prieš hitleri- ^^0 vadai yra buvęs tuviug šiame
iColumbijos U n 1 v e r s iteto . J 1
profesorius Donald Render- rengime. _ __ _ ___ ___ ________ nimvA vimr 

valandų streiką, fuom no-‘naryS nuteistas keturiems so.n

Visuotinas Kubos Darbininkų 
Konfederacijos Streikas

ninkų_ Konfederacijos vadai ninkus 'Kiej mieste vienas
nutarė šaukti visuotiną 24 pnenkepurių organizacijos

n pnspirt valdžią, kad pa-1 mėnesiams kalėjimo 
liuosuotų politinius kalinius.;
Buvo num’atoma, kad strei- 
kan išeis bent 200,000 dar
bininkų.

uz
■“garbės plėšimą” propagan-

M o n tgomery, Ala.; — 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas ; Os
mond K. Fraenkel įteikė 

‘ ■ reikalavimą augščiausiam 
j Alabamos teismui, kad iš- 
naujo pernagrinėtų mirties 
nuosprendį, išduotą dviem 
Scottsboro negram jaunuo
liam, H. Pattersonui ir Cla
rence Norrisui. Teismas 
priėmė svarstyti šį reikala
vimą, bet ne iš geros valios. 
Teismą prie to privertė di-

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Komunistų Piknikas

j ., Šį sekmadienį, liepos 15 
dą; Worcesteryje Olympia 
Parke yra rengiamas Nau- prieš ^oųmergue’o valdžios 
josios i Anglijos Komunistų 
Partijos lietuvių . frakcijų 

į metinis piknikas. Kviečia- 
■ me-jne tik, Worcester™, bet 

’ visų’ Mass, valstijos miestų
“Laisvės’’ skaitytojus ir lie-

30,000 Francijos Ex- 
Kareiviy Mitingas

Paryžius. — Naujausio
mis žiniomis, tai 30,000 so
cialistinių ir komunistinių | džiokiškas darbininkų su- 
ex-kareivių pereitą sekma- bruzdimas—masiniai jų pro- 
dienį suėjo bendru frontu testai ir reikalavimai pa- 
demonstruot P a r.y.ž i aus | liuosuot scottsboriečius. 
priemiestyje Vincennes. Jie 
protestavo prieš kapojimą' 
ex-kareiviams pensijų ir

apeliacijos bylą pačiame 
Augščiausiame Teisme Wa
shingtone.

Jei ne Tarptautinio Apsi
gynimo pastangos, tai devy
ni nekalti Scottsboro negrai 
berniukai būtų sudeginti 
elektros kėdėj e jau apie tre
ji metai atgal.

Draugai, remkime finan
siniai ir dvasiniai šią kovą 
už negrų darbininkų gyvy
bę ir traukime kuo daugiau
siai lietuvių darbininkų į 
Tarptautinį Apsigynimą.,. ,

dos ministerial Goebbelsui. POLITIKIERIŲ GIMINĖS 
PINIGAUJĄS!

t t . t f i

Washington. — Kongreso
BERLYNAS. — Liepos 9 atstovų rūmo pirmininko 

d. susituokė viena fašistų 
porelė pagal naujos “vokiš
kos tikybos” ceremonijas.

“Vokiečių Tikybos” šliūbas

TRAUKINIO NELAIMĖJ 
UŽMUŠTA 9 BEDARBIAI

* La.Vergne, Tenn. — Iš- __ _____
virtas iš bėgių tavoriniam Profesorius Wm. Hauer da-i 
traūldniui, buvo užmušta 9 vė porai šliūbą “vardan mo
si apti važiuotojai, bedarbiai, tinos-žemės ir tėvo-oro.

; Komunistus ir
• v M . šiaip revoliucinius darbinin-i, io žmona Eleanora ir;. 1 . . v. . ...

Viviana Dahl. kus ragmame sias kelias
/ _________ - . [dienas pasiryžusiai pasidar-

ibuoti del sutraukimo į pik
niką kuodaugiausia publi
kos

Piknike bus labai įvairi 
programa — dainuos chorai, 
bus kalbėtojai, ristynės, 
sporto lenktynės ir t. t.

Dalyvavimas šiame pikni
ke. bus parėmimas viso ko+

Rainey pati turi valdišką 
vietą su $346 algos per mė
nesį. O vyras gauna puikią 
algą kaipo kongresmanas.

Alabamos a u g š č i ausias 
teismas birželio 28 d. š.m. 
buvo atmetęs Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ap
eliaciją ir buvo pasmerkęs 
du' mimmus ;Sęottsboro jau
nuolius* numarini rugpjūčio 
31 d. Įteikus dabar pernag- 

jų- 
dviejų numarinimas lieka 
atidėtas neribotam laikui, 

Į bent kol Ala. valstijos augš- 
čiausias teismas išnaujo su
sirinks posėdžiauti spalio 
mėn. j

1 Sykiu Tarptautinio Apsi
gynimo advokatas pridavė 
aplikaciją Jungtinių Valsti
jų Augščiausiam Teismui, 
kad mirties dekretas nebūtų 

įkalino^kelis desėtkus buvu- įvykdytas bent iki lapkričio 
šių armijos oficierių. Kalti- i 1 d. Jeigu vyriausias Ala
ną, kad jie organizavo su-įbamos teismas nepanaikins 
kilimą nuversti dabartinę mirties nuosprendžio, Tarp- 
valdžią. tautinis Apsigynimas ves

politiką, kuri pritaria fašįs- 
tams. . .-p!. ;

Tą pačią dieną mięste įvy
ko paroda fašistiniai vado
vaujamų ex-kareiviu. Ne-, p •! i • jv._ . f r Lmeiimo reikalavimą,žiūrint, kad jiems padėjo 
valdžia ir buržuazija, fašis
tai sutelkė po savo vėliavo
mis tik 20,000 ex-kareivių. 
Jie buvo irgi vedami neva 
protestuot prieš pensijų ma
žinimą.

Kuboj Areštuota Desetkai
1 Of icier ių

Kubos valdžia su prezi
dentu • Mendieta priekyje 
ilzolirirk Irnlio rlocnflznc knivil-

BAISI AUTO NELAIME
Bridgeport, Conn. — Lie

pos 5 d., 2 vai. ryte, beva
žiuojant iš “partės”, auto? . 
mobilio nelaimei ištikus, t ' 
trys svetimtaučiai vyrai ir 
lietuvaitė L. Kitriūtė tapo 
ant vietos užmušti, o du vy
rai sunkiai sužeisti. Tėvai 
nuvažiavę į ligoninę negalė
jo pažinti savo dukterį, ji1 
buvo taip sudaužyta.

Kitriūtė buvo tik 20 metų 
amžiaus, baigus augštesnę } 
mokyklą, linksma ir pavyz
dinga mergina. Tėvai Kita , ,
r ai randasi didžiausiam nu
liūdime, nes tai buvo jų vie^ 
natinė dukrelė.

Atsargus.

1

Vokietijos dalies Silezijos 
katalikų kunigai giriasi, 
kad padaugėjo jų pasekė
jai, kai Hitleris pradėjo so- 
dint kalėjiman kunigus. t

Taip politikieriai “daugina munįstinio judėjimo, 
darbus” bedarbiams. I Pikniko Kom (Daugiau žinių 5-tam pusi)Pikniko Komisija.n
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neįlgąųt. Darbininkai ntj^rapštys, jSavo 
akte,ir pamatys, kur link juos reformisti- 
niai lyderiai veda. , u

Komunistų ir jų prijautėjų pareiga 
darbuotis, kad atkrapščius darbininkams 
ąkis ir parodžius reformistinių lyderių 
tikrąjį veidą. Mūsų; pareiga padėti iš- 
naudojamięms darbininkams kovoti už 
didesnį duonoj šmotą, už geresnį gyve
nimą,. prieš išnaudotojus!

“yądų” mokymus, jię ppimįų, žinoma, jie 
pasįrpdytų naiviausiais žmonėmis. Bet 
labai abejo jam, ar atsiras kiti toki nai
vūs žmonės, kai šitiedu “vadai”, kad^vy- 
kinti gyveniman bėgimo teoriją. But
kus išbėgo iš LDS, o ką jis pešė? Jo 

■ pasekėjai, kurie tuomet paklausė jo, iš
ėjo iš LDS, šiandien gailisi.

ką gi jie laimėtų pabėgę iš atšakoniih- 
gų lokale vietų (jei tokias turi užėmę)? 
Ką jie tuo pabaidytų? Aišku, nieko!

Tolydžio Prūseikos pasekėjai turį įsi- 
tėmyti šitą jo bėgimo iš atsakomingų 
vietų teoriją. Tai tipiška prūseikiška 
politika—politika baimės, politika bėgi
mo, politika politinio nususinto!

__ A________________ _______

Trečiadienis, Liepos 11,1934

- • ‘ Nuskendo Kareivis- / V ; I
KAUNAS. ■— Priešais “Dro

bės” fabriką besimaudydamas “ 
nuskendo ^karelvife. Ttiojąu at-, 
važiavo keletas valtininkų^ bet 
skenduolio išgelbėti nepavyko. 
Lavonas nesurastas. , , ,

Entered as second class matter March 11, 1924, at ' 
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the Act 

of March 3. 1879

San Francisco, Minneapolis, 
Bridgeton

Pora tūkstančių ginkluotų milicininkų 
saugoja San Francisco prieplaukas., Lai- 
vakrovių streikas betgi tebesitęsia. Jiems 
j pageltų ruošiasi kitų pramonių darbi
ninkai. Vežikų (teamsters) unija nuta
rė eiti viąuotinan streikan. Šiuos žodžius 
rašant, kitų šakų darbininkai daro pla-' 
nūs tam pačiam žygiui.

Tolydžio p. Roosevelto “darbo taryba” 
bando imtis visko, kad tik streiką sulau
žius įvairiais pažadais: girdi, jūs, strei- 
kieriai, grįžkite į darbą, o paskui bus su
sitarta. Bet streikieriai žino, ką tai rei
škia. Šimtai pavyzdžių iš praeities jiems 
rodo, -kad tokiu būdu valdžia su savo ar- 
bitraci jomis, yra sulaužiusi daugybę dar
bininkų kovingų streikų. Todėl streikie
riai purtosi. Todėl jie privalo neklausyti 
darbo tarybos, bet dėti pastangų, kad iš
plėtus visuotiną darbininkų streiką Ra
mioji vandenyno pakraštyj, iš kur jis ga
lėtų ‘‘persimesti į Atlantiko pakraščio 
miestus ir prieplaukas. Tik tokiu būdu 
darbininkai gali laimėti savo pasibrėžtą 
kovą;x

Iš'kitos pusės, ADF prezidentas Green 
pasiuntė telegramą Seatties (Wash.) 

\jnies|o Darbo Tarybai, perspėdąmas ją, 
kad >ėitų visuotinan streikan, nes,tai,. 
pasak jo, tuo būdu būtų galima “įžeisti” 
gerą’organizacijos vardą.,. Ar gali kas 
geriau pasitarnauti valdąųęįąjai klasei?!

Iš Minneapolis, Minnesota, pranešama,, 
kad ten vežikai ir jų padėjėjai atmetė p. 
Roosevelto “darbo tarybos” “taikos pa- | 
siūlymą,” kadangi ji nėra priimtina dar
bininkams. To pasekmėje, labai galimas 
daiktas, Minneapolyj gali iškilti naujas 
streikas,, daug didesnio apėmio ir ryškes
nis. ; Manoma, kad ten bus visuotinas ' 
streikas, jei valdžia ir samdytojai nesu
spės'išpildyti darbininkų reikalavimų.

Greta miestų darbininkų streikų, ma
tome farmų darbininkus taipjau nesnau- 
džiapęius. Geriausiu pavyzdžiu turime 
Bridgeton, N. J., Seabrook farmerio dar
bininkų streiką, vadovaujamą revoliuci
nės žemdirbystės darbininkų unijos (Ag
ricultural and Cannery Workers Indust
rial ;Union). Bosai su valdžios pajėgo
mis/ naudodamiesi ašarų bombomis, buo
žėmis ir kitomis priemonėmis daro vis
ką, Jcad šį streiką sulaužius. Bet dar
bininkai, farmeriai, kurie skaitomi atsi- 

’ likusiais ir mažai susipratusiais klasiniai, 
didvyriškai laiko suglaudę savo eiles. Nei 
buožės, nei areštai, nei ašarų bombos jų 
vienybės kol kas neapkirto, nepaisant to 
faktp, kad streikierių vadai sukišti į ka- 
lėjinftis, o daugelis pačių streikiėrių su-’ 
žeista susirėmimuose su policija ir mu
šeikomis. L .

<

Žvėriškas. Kankinimas Vokietijos 
Fašistų Koncentracijos Stovyklose 
't ' '• 1 ;

(Nesenai: į Klaipėdos kraštą slapta per 
sieną atbėgo įš; Vokietijos' tūlas Leide- 
reiter, kuris Uuvo įkištas į koncentracijos 1 
.stovyklą del nepaklusnumo nhziams'. Lie
tuvos spaudą l^ai kuriuos jo pasakojimus 
išspausdino js.avo skiltyše. ' ‘čia' jp’aduo- ; 
dąm tik vieną ištrauk^, kuri užtenkamai' 
vaizduoja esamą padėtį Vokietijoj'.1 SpaU- 

. da rašo, kad ; . ’ * j
už priešnacišką veikimą ir' neprisidėjimą 

prie nacių Leidereiter pirmiau buvo pade-1 
tas j kalėjimą, o vėliau buvo ištremtas j 
įvairias koncentracijos stovyklas. Jam te7 
kę būti koncentracijos stovyklose su bu v. 
Vokietijoj profesoriais, augštais valdinin
kais ir reichstago nariais, Koncentracijos 
stovyklose'ištremtieji buvo žvėriškai kanki
nami ir, juo didesnę vietą tremtinys buvo 
užėmęs būdamas laisvas, juo didesni kanki
nimai jam būdavo skiriami. Ištremtieji bu
vo kankinami tardymo metu, bet ne teismo 
tardymo, o provokacinio tardymo, kuris bu
vo atliekamas pačių SS ir SA grupių narių, 
kurie ištremtuosius saugoja. Daugeli su
imtųjų, kaip ; pasakoja ’ Leidereiteris, naciai 
nušovę, aiškindamiesi, kad šovę todėl, jog 
tie ištremtieji norėję, pabėgti. Leidereite- 
riui tekę būti vienoje koncentralinėje stovy
kloje su buv. Vokietijos prezidento Eberto 
sūnumi, kuris taip pat buvo žiauriai kan
kinamas. Buv. Prūsijos ministėris pirmi
ninkas Hirtsiefęr ir' prof. Abramovičius Į 
buvo .suvaryti, į • šuns būdą ir verr 
čiami loti kaip šunys. Ištremtųjų tarpe 
buvę ir redaktorių. Vienas .iš jų—S.chmidt 
—buvęs £aip sumušta^, kad negalėjęs nė pa
stovėti. Kartą visus ištremtuosius' iš Pa- 
penburgo koncentracijos stovyklos nusivedė ' 
į mišką parnešti malkų ir šakų.: * Kartu su . 
jais ėjo ir įbuv. AltotaoS policijos yiršinin- , 
kas Eckerstaędt. Jis buvo verčiamas eiti .10 
žingsnių užpakalyje kitų. Staiga pasigirdo 
šūvis ir Eckėrstaedt buvo nušautas, esą, už 
tai, kad jis' bėgęs; bot visi matė, jog jis ir 
nesirengė bėgti.
Šitokį vaizdą piešia Leidereiteris iš 

koncentracijos stovyklų ir fašistų elgėsi 
su įvairiais liberalais ir social-demokra- 
tais. Reikia atsiminti, kad kalėjimuose 
režimas’ dar sunkesnis. Be to, reikia ži
noti, kad, jeigu panašiai fašistai elgiasi 

.su buržuaziniais savo oponentais, tai juo 
žiauriau jie elgiasi su komunistais, kurių 
šiuo tarpu arti šimto tūkstančių yra su
kišta į kalėjimus ir koncentracijos sto
vyklas!

Andai d. Thaelmann pareiškė Saar sri
ties 'darbininkų delegacijai: “Mane kan
kino ir tebekankina!” Daugybę komunis
tų fašistai sušaudė neva del to, būk jie 
norėję pabėgti. Daugybę jų kankino ir 
tebekankina!

Štai kodėl kiekvienas darbininkas pri
valo juo greičiau susirūpinti pastiprini
mui kovos už laisvę Thaėlmanno ir tūk
stančių kitų politinių kalinių Vokietijos 
kalėjimuos!

•WWW
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Sovietų Sąjungos Karo Taryba, veikusi nuo pradžios revoliucijos 

gynime darbininkų laimėjimų. Dabar ši taryba bus panaikinta, o jos 
vietą užima Apsigynimo Komisariatas, kuris apima visas apsigynimo 
įmones. Iš kaires į dešinę, ketvirtas yra Vorošilovas.IŠ LIETUVOS

smarkiai
Dabar 

žinių

Balsys su Kazlausku Buvo 
Užpuolę Kriminalines Poli

cijos Valdininkus
KAUNAS. — Trumpai jau 

buvo rašyta, kad šiomis dieno
mis netoli Tryškių kriminalinės 
policijos valdininkai 
susišaudė su; plėšikais,
gauta tokių papildomų 
apie šį susišaudymą:

’ ' Buvo pastebėta, kad Tryškių 
apielinkės miškuose slapstosi 
Balsys su Kazlausku. 'Trys kri
minalinės policijos valdininkai 
apsistojo vieiiame pamiškės kai
me pas; našlę Raicęyičienę. Ka-( 
dahgi valdininkai buvo , labai 
nuvargę, tai naktį užmigo. Du 
Valdininku miegojo viename 
kambary, o trečiasis’ valdinin
kas antrame ■ kambary. Nak
ties metu Balsys su Kazlausku 
krim. policijos- valdininkus už
puolė. z Bet tuo tarpu pajuto 
trečiasis, buvęs antram kamba
ry, valdininkas ir pradėjo šau
dyti. Banditai pabūgo ir viską 
palikę nubėgo.

Karšto susišaudymo metu nu
kautas Raicevičienės kaimyne 
bernas Rabašauskas. Kaip ber
nas į ugnį pakliuvo? Aiškina
ma taip,, kad Rabašauskas galė
jęs plėšikus užvesti. Atėjus 
krim. policijos valdininkams,- 
Rabašauskas galėjęs pamanyti, 
kad atvažiavo 3- ponaičiai atos
togauti ir gali turti pinigų. Bet 
kai užpultieji smarkiai pradėjo 
šaudyti, Balsys galėjęs pamany
ti, kad Rabašauskas yra susita
ręs su užpultaisiais, ir jam pa
leidęs kulką. O gal ir kitaip bu
vo, nes sunku žinot iš keno re
volverio Rabašauskas nušautas. 
Kulka pataikius į galvą joje ne
pasiliko, o tūtelių pribarstyta iš 
abiejų pusių daug.

“Bėgkit!” Šaukia Prūseika-Butkus
l Saviškius : lt ; t

' Prakišę AmMgamęitų’ unijos 54-tam

Tiesiai Pas Pilsudski
VILNIUS.—Birž. 25 dieną, 

“Seg.” praneša, kad grįžęs iš 
Kauno į Vilnių A. Prystoras 
tiesiai nuvyko į Pikeliškių dva
rą, kur dabar vasaroja marša- • 
las J. Pilsudskis. A. Prystoras 
padarė J. Pilsudskiui smulkų 
pranešimą apie savo įspūdžius, 
kuriuos jis gavo būdamas ;Lie-į 
tuvoje. , ‘

Vilniuje daug kalbamą >ąpie 
Prystoro kelionę ir IJetĮiyą..

Menki Javai i • \ •
Apie Liudvinavą — Marijam-) 

polę šiemet visi javai žemiau , 
vidutinių. Bet blogiausia tai su 
ganyklomis, nes žolė visiškai i 
neauga, ir gyvuliai bądą ken
čia. Atrodo, kad , ateinantieji 
metai ūkininkams bus dvigubai 
sunkesnį’. Jau dabar ūkininkai 
nusiminę aimanuoja, kas. bus ’ 
žiemą. -■. ’

♦ •

4

Jungtiniu Valstijų Komunistų Partija, 
savd^aštuntam suvažiavime aiškiai pa
brėžk, jog mus laukia didelės darbinin
kų fcovos, nepaprastas bruzdėjimas, ka
dangi- valdančiosios klasės pasimojimas 
nužeminti darbininkų pragyvenimo lyg- 
mal$* nebus praleistas ramiai. Viskas 
pildai, kaip sakyta. Kiek laiko atgal 
buvd':Birmingham, Minneapolis, Toledo, 
o dabar San FTancisco ir vėl Minneapo
lis, feridgeton ir kt. Tai vis įrodymas 
milžiniško darbininku pakairėjimo ir ko- 
vingįęjimo.

kur, tiesa, ADF lyderiams pavyko 
pardlluti streikus dar neprasidėjusius 
(plidtto, automobilių pramonėse), bet tai ,

lokale valdyboj ir biznio agento : rinki-’ 
: Prūseika-Butkus ne tik gurgųliiioja,
■: bet įjau net ir eksploduoja, sušukdami į 1 

saviškius:
Kokia dabar bimbiškos diktatūroj nepri

pažįstantiems (supraskit: menševikams, fa
šistams ir dalei prūseikinių.—“L.” Red.) 
kriaučiams išeitis? Mūsų nuomone, pir
miausiai jie turi atsisakyt nuo bet kokios 

' atsakomybės už lokalo Vadovybės darbus. 
Tą jie gali padaryt įsakydarųi 
fezignuot iš visų lokalo vietųi, jeigu 

. nors dar yra vadovybėje.
Vadinasi, fašistai, menševikai ir 

kimi “vadui” Prūseikai rūbsiuviai

saviškiams 
kuris

išti- 
turi 

pasitraukti iš -visų .atsakomingų lokale 
vietų. Jie turi bėgti! , Jei šituos; savo

Mažai Pašaro '
MAŽEIKIAI. — šį pavasarį 'Z 

labai žydėjo sodai, bet dabar! 
juos apkriko kenkėjai,:ypač obe
lis. Kovoti ūkininkai neturi prie
taisų nei supratimo.

Dobilai peržiemavo gerai, bet 
labai menkai augo. Jau pra
deda žydėti, bet visai maži ir 
gana reti, žolė taip pat ma- <; 
žute ir reta, ūkininkai šiena
pjūtę mano pradėti vėliau. Ža-. 

į lioj.o pašaro manoma gauti tik • I «• • . • 1 ♦

į 1923 metais teko statyti Višins- 
!kio gatvėje elektros linijos stul
pus, pasakoja, kad tada jie taip 

i pat atkasę kaukuolę ir radę di- 
jdelį pluokštą ilgų (moters) 
| plaukų, bet suvertę vėl viską į 
; duobę.

Dabar kraštotyrininkai spren- 
muose kelių ūkininkų vagys pa-! džia, ar čia būta karių ar pilie- 
vogė lašinius ir daugiau valgo- čių kapų. Tolimesni tyrimai ir 
mųjų daiktų bei drabužių, iš- kasinėjimai tą klausimą tur būt 
plėšė svirnus. Nukentėjusieji nušvies. 1 
pranešė Gudelių policijai. Po- j Senesni šiauliečiai, per 70 m.. . . ...
licininkui A. Padelskui pada- amžiaus sakosi atsimeną, kad jų j pus^ aip peiei ais me 18, 
rius pas įtartus asmenis kratą vaikystės dienomis dar nebuvę i 
Būdnykų k. Marcinkevičiaus . Višinskio gatvės ir dabar kasi-j 
lauke, palei trobas raistely mėš- nėjarpoj vietoj žmonės turėję 
lų krūvoj rasta pavogti laši-, daržus, 
niai ir nukentėjiisio ūkininko I 
maišas.' Pil. Marcinkevičiui/ 
sustatytas protokolas.

Vagystes
BŪDNYKAI-SKIRPTIŠKIAI,'

Marijampolės apskr. šiuose kai-1

ŠYPSENOS
i • • .

Lėktuvo Kątastrofa
KAUNAS. — Aviacijos ka- 

iauliuosė Atkastos Kapinės , > e>'is mokinys lakūnas Leonas 
, | Meškėnas su lėktuvu pasikėlė

ŠIAULIAI. — Prieš kurį lai- j pratimui. Pakilęs apie 300 mtr.
; sumanė 1 augštyn darė posūkį ir nukrito 

h’ Pagyžių | anį žemės.
Lėktuvas visiškai sudaužytas,

TikrAi “Myli” 1 ' f 
Mergina-L-Ar tti* mane my

li?
Vaikinas—Tik tave vieną 
Mergina—Labai ? 
Vaikinas—Iš širdies.
Mergina—Bet tu tą pat 

kei ir Onutei.
Vaikinas—Ta-i-p. Bet

ką miesto savivaldybė 
nukasti Višinskio 

•gatvių kampe esantį kalną ir i 
pradėjo kasimo darbus. Bekas- 0 kareivis Meškėnas vietoje už-Į buvo vakar. ’•
darni .žvyrą, darbininkai vieną ' imi§tas. J. Robziw.
dieną užtiko krūvą žmonių kau- , 
lų, o toliau rado ir kadaise bu- i 
vusio karsto žymių. “Aušros” 
muziejus susirūpino radiniais ir 
ėmėsi iniciatyvos tirti minėtas 
iškasenas. Buvo imtasi žygių 
apsaugoti nuo suardymo randa
mus karstus ir del to buvo susi
tarta su savivaldybe, kad ji ra
dinio vietoje laikinai sustabdy
tų darbus ir praneštų “Aušros” , 
muziejui.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

.............. . .........................

DARBININKU
SVEIKATA

Šiaurės Lietuvos ūkininkam
1 Gręsia Blogi Metai
Šiaulių apskrityjė šiemet ūki- 

1 ninkai anksti pašėko vasarojų.
Esant sausai ^emęi, vasarojus 
ilgai negalėjo sudygti ir išbuvo 
iki lietaus pedygęš arba koks 
trečdalis sddygo. -Žmonės labai,__  ..
apsidžiaugė, sulaukę lietaus. Bet mos kapas, 
kai ėmė lyti, tai-j ir per daug. 
O svarbiausiai; šalčiai daug pa
kenkė pasėtam vasarojui.1 Nors 

' ūkininkai laukė dar sudygstant, 
bet ir tie javai, kurie buvo iš
dygę, supuvo ir liko beveik tuš- 

i oiOs. dirvos. < Dab$r, kurie dar 
turėjo atsargoj sėklos, ir. vėl 
sėja. Be to, dar nuo labai šaltų

Pagalinus iš “Aušros” muzie
jaus atvyko mok. Tarvydas su 
padėjėjais ir pradėjo moksliškus 
tyrimus bei kasinėjimus. Čia pat 
buvo atvykę keli daktarai, ku
rie padėjo nustatyti, bent apy
tikriai, kai kulias atkasamųjų ic|a-naį n0SyS užgulusios, dau
ginančių ypatybes.

Išmatuotas iškasamu karstu 
ilgis yra 195 cm., o duobių ilgis 
230—300 cm. Karstai visiškai 
supuvę 
sluoksnio 
čiakauliai

Karstai 
vinimis, 
amžių, 
žalvario meC|41jonas, su kryžiaus 
ženklu. Kitame kape rasti pa-^ 

 

laidoti trys karstai, ir manoma, Nemanau', kad

tai1 ..

kopūstų, žirnių, pupų, ropių, 
morkvų, špinato, salotų, apel- 

. .. sinų, pomidorų. Jūrų žuvies, 
vaikas po truputi mėsiškų, ypač ke-j; 
.. . ipenų. Nedaug pyragų, bly- •;• 
n Jam makaronų, virtienių; duo- •• 

. . v m nos, abelnai valgių, pagaminagiausia kai salti pagauna. Ta- 4 L ... . 7 •, v. . j .. tin is miltu ir is javų. Bulvių.da čiaudi ir daug silargliuo- . .. ••. 'jam galima, galima ir ^aldzių jas. žiemos metu sunkiau, o , .. . . ..... . daiktu ir riebių. ... i .vasara tai netaip bloga, ale . , . ,
ir lai.dažnai čiaudi. Tai malo-! Po.k^veno valgio.^uoki... 
nokite-patarti, kas reikia da- xal m P° . , i L.

,. 11 tos geležies stropo, “Syrup io-ryti, ar galima be operacijos . 8 ■apsieiti'ar ne.. Taip jis ne. d>de of iron, 2 ožį, j 
blogiausiai jaučiasi, valgo gė- pei ee6 menesių. . • 
rai ir turi gerą apetitą. i Gaukite taipgi pieno kalkių, 

. J " “Calcium lactate, 10 grs., tab-
ATSAKYMAS jets n0. 100.” Duokite po pu-

operacija sę tabletėlės po valgio, įn gi 
kad tai būsiąs, greičiausia, šei- <jaUo- ka pataisytu. Reikia vai-! ilgą laiką, mėnesių mėnesiais: 

. Viena kaukuolė — kui su‘‘miristu ar kaip kitaip, i sutrinkite ir su vandeniu tegul 
jaunos mergaitės (tai spręn- to; ko trūksta jo or-'nugeria, kokį stiklą ar kiek •
džiama iš dantų ir nugarkaulip gani2mui. ’ Yra patirta, ' 
galo), o kitos dvi senesnės, ku- šalčius, katarus, slogas dažnai Į 
rių lytis sunku nustatyti. ' įgauna tie, kurie permažai turi j kite jam žuvų aliejaus, 

Anksčiau, prieš tyrimus, čia vjtamino 'A ir mažai kalkių.! liver oil,” po šaukštą.
buvo surastas pirmityviškas, Tokiems dažnai esti pažliurę negalėtų priimti, tai duokite 
durklas, bet jau vėlesnių amžių. nosys> tonsiliai, adenoidai. 
Darbininkas, vežęs žvyrą į ren-j 
giamas miesto maudykles,; s.ako-1

ŠALČIAI, SLOGOS, 
ČIAUDULYS

Malonėkite ir man 
per “Laisvę”. Mano 

>7“ I yra 9 metų amžiaus,

ir žemės viršutinio 
suspausti, bet griau- 
gana gerai išsilaikę, 
sukalti namų darbo 

liudija senyvą jų 
įe\iame kape rastas

kad . mažiau.
i Bent kartą kas dieną duo-

J>4‘cod
po šaukštą. Jeigu

j Maistas, geras gamtinis, ne- 
• sugadintas maistas gali visa

vėjų ir ledų nukentėjo ir kvie- si išpildamas vežimą radęs pen-' įai Atitaisyti. Duokite vaikui 
čiai. Taip paįt ir ankstybieji tiną, bet, neįvertindamas jo is-1 - 1 “
agurkai ir pamidorai visai iš- torinės reikšmės 
nyko. Kai kas spėja,- kad bus žvyru į maudykles. 
tol\i metai, kaip 1928 m.

čia i, pakankamai pieniškų—grieti
nu vertęs su | ngs> sviesto, sūrio, Varškės, pa- 

! 'suku; taip gi kiaušinių, visokių 
Kitas darbininkas, kuriam [vaisių, daržovių, žalėsių, ypač

“Halibut liver oil 250 D, cap
sules,” bent po vieną kapsulę 
kas diena. Tegul vaikas būva ** 
lauke, ant saulės.

Kada užgula jam nosis, tai 
lašinkite j nosis po kelętą lašų ’

• “Ephedrine Inhalant 66, Swan 
I Meyer, keletą kartų j dieną.
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Vokietija, Pabaltis ir SSRS

Įsigyk Sau Namus!

SIS

Painters and Carpenters

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LA1SNU0TAS graborius

660 GRAND ST

tiesimas, tvirtumų statymas 
ir kiti besirengimai karui.

| Metus Laiko Namai 
Pabrangs Dvigubai

Japonijos imperialistai užbaigė budavoti naują kreizerį, moderniškai 
įtaisytą naujam karui.

Visiems gerai yra žinomi kios vertės, lenkais ir če- čio didelis Ciuricho laikraš- 
i kais. Jie turi būt atstumti itis “Neie ciuricher Ceitung” 

Jie supran-! į rytus, kad paliuosuoti že- i rašė balandžio 12 d., kad

Teikiu būdh šis SSRS žy
gis da kartą parodė, kad jai 
tikrai rūpi išlaikyt taiką ir 
apsaugot mažiukių Pabal- 
čio* valstybių hėpriklauso- 
mybė'ir neliečiamybė; kar
tu da kartą pasisekė jai pa
rodyti, kad Vokietijos im
perialistai rengiasi jų ne
priklausomybę ir neliečia
mybę sumindžiot. Tokiu bū
du fašistinė Vokietija vis 
labiau parodo savo plėšriuo
sius nagus, nukreiptus į ry
tus. Tik didžiausi bukapro
čiai gali dabar tikėt taikia 
Vokietijos imperialistų po
litika.

jos-voKietijos sutartimi. jei darbiai gautų užsiėmimo: 
Europos rytų “taikos saugo- Bet tai bus kariškų kelių 
to ja?, kokia visą laiką dėjo
si Lenkija, atsisako tą tai
kos palaikymą deklaruoti, 
tai savaime aiškėja jos tiks
lai ir jos santikių “inti- 
mumas” su Vokietija bei 
jos’ ’ demaskuotais planais. 
Tai reikia žinoti mums...” 
' . Taipytai' reikia žinoti ir 
“L. Žinioms”, kurios juk yra 
didžiausios šalininkės Lietu
vos susiartinimo su Lenki-

Jau buvo surinktas 
straipsnis, kuomet atėjo 
nia apie įvykusią Latvijoj 
fašistinę pervartą. Jos prie
šakyje atsistojo latvių “pil
kųjų baronų” vadas, Lat
vijos monopolinio kapi
talo atstovas Ulmanis. Tai 
tas pats Ulmanis, kuris ne
senai pasisakė prieš SSRS

fašistų knygų, 
straipsnių ir didesnių ir ma 
žesnių jų vadų.

Hitlerio knygoj “Mano ko 
va”, išėjusioj 1933 m 
43-čia laida, skaitome 
pusi.):

Mažiukes Pabalčio tautas 
karingasis vokiečių imperia
lizmas tikisi visai prarysiąs, 

gyveni- visiškai nesenai, balandžio
29 d., Rozenbergas ir vėl at
skleidė vokiečių imperialistų 
tikslus Pabaltije savo 
boj, pasakytoj buvusioj vo- ’ klausimą, pasižada prielan- 
kiečių kryžeivių sostinėj s kiai žiūrėti į vokiečių nusi- 

!. Jis kilniau- , statymą nusiginklavimo klau
simu, o taip-pat ir klausimu 
apie kolonijas, kada iškils 
tas klausimas. Vokietijos 

savo keliu i

i kę vadinamoje Estijos “liuo- lys, kurios nenori karo, 
suotojų” arba veteranų or
ganizacijoj ir Latvijos “Per-1 kuri iš visų jėgų stengiasi 
konkrusto” (perkūno kry-' 

Ižiaus) ir kitose organizaci
jose (dabar jos abi uždary-| 
tos, bet slapta toliau vei- Į 
kia). Klaipėdos krašte su-' 
tvėrė išpradžių “Krikščio- Į 
nišką socialistų bendruome
nę” su kunigu Zassu ir ba
ronu Roppų priešakyj, pas-' 
kui,— “Socialistinę liaudies' 
bendruomenę” su daktaru i 
Naimanu prišakyj, kurios | 
aprėpė visą kraštą. Lietu
vos fašistai iš pradžių 
džiaugėsi Hitlerio valdžios 
įsigalėjimu ir ZassO “krikš- 

‘ čioniškų socialistų bendruo-!
menės” sutvėrimu, pastarą
ją dargi patys palaikė. Kas- 
link Hitlerio valdžios iš vi-

Iš viso to, kas dabar yra 
daroma Lenkijoj, matyt, 
kad tikrai Lenkijos imperia
listai rengiasi praryt Lietu
vą. Tiesa, tuo tarpu eina 
prie to “taikiu” keliu—keliu 
derybų su Lietuva. Lietu
vai jie sutinka atiduot Vil
niuj—pilies kalną (pats Vil
nius lieka Lenkijos rankose) 
ir kelis lietuvių gyvenamus 
valsčius Suvalkijoj, bet 
aniptol ne gelžkelį, kuris ei
na per Varėną, Vilnių, 
Švenčionis. Tas gelžkelis 
turi Lenkijai didelės strate
ginės reikšmes ir jokiu būdu 
jo Lietuvai neatiduosianti, 
taip-pat ir paties Vilniaus 
miesto.

Tuo tarpu Vokietijos 
perialistai rengiasi iš visų 
jėgų užgrobti Pabaltį, o pir
miausia Klaipėdos kraštą, 
kurį jie laiko tikrai vokiš
ku. Jie organizuoja ten 
ir finansuoja savo fašistines 
bandas. Estijoj ir Latvijoj 
jie remiasi pirmiausia vo
kiečių baronais ir gana stip- 

Iriu ten vokiečių finansiniu 
•! kapitalu. Jiems pasisekė 

Kas link Lenkijos sutar- nupirkti ir estų ir latvių fa- 
ties su Vokietija ir Pabal- šistų dalį, kurie yra susitel-

kijos fašistų šauksmų prieš 
Vokietijos imperialistus vi
siškai pasikeitė pilsudski- 
ninkų tonas kas link Vokie
tijos: jis pasidarė švelnutis; 
visa eilė nusileidimų pada
ryta Lenkijoj vokiečiams, o 
Vokietijos fašistai toli gra-1 
žu nebešaukia taip, kaip se-' 
niau, apie Pamario ir Aųgš- i 
tojo šlionsko grąžinimą Vo
kietijai. Kai kurie lenkų 
fašistai-imperialistai, kaip, 
pavyzdžiui, Vilniaus zubrų 
“Slovo”, atvirai rašo, jog 
Lenkija turi sudaryt karinę 
sutartį su Vokietija prieš 
SSRS, o tai yra labai įta
kingas kaikuriuose pilsuds- 
kininkų sluogsniuose (ypa 
-tingai tarp rytų dvarinin 
kų) organas.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems*

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė. ’

Brooklyn, N- Y.

goj rašo:
“Va valstybių sistema, ku- 

kuri atatinka interesams vi
sos šiaurės kultūros ir vals
tybių, kurios turi tveriamą
ją valstybinę jėgą: vokiečių- 
skandinavų blokas, pasista
tęs tikslą suteikt žemės šim
tui milionų vokiečių ir ne
leist įsigąlėt rytuose rusų- 
mongolų karinei galybei; to 
bloko sąjunga su Anglija, 
kuri gali sutvirtint savo val
džią Indijoj tik neleisdama, 
kad Rusijos valdžia pasida
rytų pasauline; “Vidurže
mio jūrų sąjunga, vadovau
jant Italijai.” Europos ry
tuose — Ukraina, kaipo Eu
ropos ūkio sistemos dalis; 
paturėjimas ukrainų valsty
bės, turinčios prieštotorišką 
nusistatymą. Tolimuose ry
tuose geltonoji valstybinė 
sistema su Japonija prieša
kyj, kuri skaitosi su Jung
tinių Amerikos valstijų, An
glijos ir Vokietijos gyvai
siais reikalais; nežiūrint di
delių prieštaravimų, balto
sios rasinės politikos palai
kymas Jungtinėse Valstijo
se, jei jos atsisakys nuo bent 
kokių finansinių reikalavi
mų nuo Vokietijos ir Angli
jos. .. Toj gigantiškoj kovoj 
už būvį, už garbę, už laisvę, 
už duoną tokios tveriančios 
tautos, ka’ip Vokietija, nega
lima skaitytis su impoten
tais, nustojusiais bent ko-

nesikiš į jėgų įrodinėjo, kad jokio 
pavojaus iš jos pusės nė Lie
tuvai, nė Klaipėdos kraštui, 

.... . ‘ .. Bet 
greitai Vokietijos fašistai- 
imperialistai parodė tokias 
iltis, kad ir Lietuvos fašis
tai pamatė, jog tai nėra 
Lietuvos draugai, o didžiau
si priešai. Tai jie pamatė 
ypatingai tada, kada vokie
čių fašistai pradėjo beveik 
atvirai rengtis užgrobti 
Klaipėdos kraštą ir traukti 
prie Lietuvos sienos rusų 
baltagvardiečius su Ber- 
mondtu — Avalovu prieša-

Jamestown, N. J. — Ge
orge Harris nušovė savo’ 
žmoną už tai, kad ji neno
rėjo kraustytis į kitą mies
telį, kur jis gavo darbą.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

* I
Senai dirbąs graborystčs profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarS 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu, mirusių.

Lenkijdi-Vokietijos santi-’ panaudoti truos pinigus neva 
| visų-pirma Sovietų Sąįjuhga, | kius, kurie sudaryti Lenki- viešiems darbams, kur be-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli 
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin 

tas ir už prieinamą kainą.

“Mes, nacionalistai (tai 
yra fašistai), sąmoningai 
statom kryžių ant prieška- nelengva praryt Lenkiją ar- 
rinių laikų Vokietijos užsie- ba nustumt ją į rytus. Už- 
nio politikos krypsnio. Mes1 tat vokiečių imperialistai; 
pradedam nuo to, kur mes kad ir baisiai nekenčia.len- 
600 metų atgal nutraukėm kų, kurie, anot jų, yra už- 
darbą. Mes atsisakom nuo grobę “grynai vokiškąjį” 
vokiečių judėjimo į Europos Pamarį ir Augštąjį Šlions- 
pietus ir vakarus ir savo; ką, padarė su jais tam tik- 
žvilgsnį metam į žemę ry- i rą sutartį. Tos sutarties 
tuose... Jei mes šiandien turinys yra labai slepiamas, 
Europoj vėl kalbame apie bet jokių abejonių negali 
žemę, apie sritis, tai mes ga- ;būti, kad jis yra nukreiptas 
lime manyt pirmoj eilėj tik prieš Sovietų ir Pabalčio 
apie Rusiją ir jos pakraš-' valstybes. Tiesa, Lenkija 
čius... Didžiulė valstybė, dabar nuduoda draugišku- 
rytuose gatava yra sugriūti/mą ir Sovietų Sąjungai. Ji 
Likimas pašaukė mus, kad i sutiko net prailgint su ja iki 
meš būtume tos katastrofos' 1945 m. nepuolimo sutartį, 
liudininkais. Nacional-soci- i Bet tai yra daroma tik del 
alistų . judėjimo uždavinys ‘ akių, kad paslėpti nuo darbo 
yra-^ftne, kad išmokyt mū- masių savo rengimąsi į ka
sų tautą suprast, jog jos tik- i rą prieš SSRS kartu su Vo- 
slas negal būt išpildytas'kieti j a. Tik tuo būdu gali- 
nąuju Aleksandro žygiu, o > ma išaiškinti tas faktas, 
tik įtemptu vokiečių plūgo 1 kad po be galo karingų Len- 
darbu, kuriam suteiks že 
mės vokiečių kardas.”

užgrobti Pabaltį ir toliau 
veržtis. į SSRS.

Ne tik Lietuvos valdžios

Išmintingi žmones juos perka 
dabdr. ' Pirkit ir jūs! Turime visojdų 
namų: didelius, mažus, be ir su 
garadžiais, darželiais visose lietdvią 
apgyventose vietose-r-Bronpcę, Brook- 
lyne, Maspethe ir kitur.

Parduodame Pigiai ir ant 
Lengvų Sąlygų

Galima Papirkti už Mažą $500 
Pradinį {mokėjimą

Likusius kaip rendą išmokSsiie 
Nepraleisk šios progos!

Ateik ar rašyk: (fl
SAMAS WITTE, Advokatas .

ir
ANDRIUS FRANCIS

Lietuvių Skyriaus Vedėjas
1440 Broadway, New York

Room 2160 arba telefonuok Pennsyl
vania 6-8378. Atmink: Savas pas, 
savuosius gauna sąžiningą patarna
vimą!

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y 

Tel.: Foxcroft 9-6901

jiems svajot apie užkariavi- Į vokiečių valstiečių rankos 
mus vakaruose, užtat juo la
biau jie veržiasi į rytus. Tai 
aiškiai yra išreikšta Hitle
rio knygoj “Mano .------ 1
mas,” kuri ikišiol yra Vo
kietijos fašistų evangelija; 
tai yra išreikšta A. Rozen
bergo, fašistų ideologo kny
goj “XX šimtmečio mitas” 
ir daugelyj kitų Vokietijos' Marienburge. . 
fašistų knygų,^ laikraščių sįaįs žodžiais išgarbino ple 

šriųjų kryžeivių ordeno žy 
gius ir šaukė šių dienų vo 
kiečius eiti jų keliais ir ųž- i šalis 
kariauti vokiečių kolonizaci- Ukrainos klausimą ir nes 
jai Pabalčio šalis. ' tatys klausimo apie Lenki

Tiesa, ne taip lengva toskoridorių, kol Lenkijai I nė Pabajčiui negręsm 
plėšriųjų imperialistų sva- nekus suteikta atatinkama 
jonės įvykdyt. Pirmiausia, kompensacija, ii, tiečia, 

[Vokietija nieko nedarys, 
Į kuomet Lenkija rūpinsis 
'prijungt Lenkijai Lietuvą.”

Ir vokiečių fašistų įtakin- 
i gas laikraštis “Berliner ber- 
zenceitung” rašė maždaug 
tuo pačiu laiku straipsnyj 
apie Lenkijos ir Lietuvos 
santikius, kad jau “nebeto
li Lietuvos nepriklausomy
bės galas” ir kad “lenkai 
yra įsitikinę, jog Lietuva 
anksčiau ar vėliau paklius į 
jų rankas, kaipo pribrendęs 
vaisius.”

Kariniai Darbai Vardan Pa 
galbos Bedarbiams

Paryžius
mo atstovų rūmas nubalsa
vo paimt 2,700,000,000 fran
kų iš bedarbių ir darbininkų 
socialės apdraudos fondų ir

Del Klaipėdos krašto mes 
turime pasakyt, kad Lietu
vos buržuazija užgrobė ji 
su francūzų ir anglų impe
rialistų pagelba da 1923 m. 
pradžioj. Jo gyventojų di
delė didžiuma griežtai nusi
stačiusi yra prieš Lietuvos 
valdžią; jie žiūri į ją kaipo 
į okupacinę valdžią. Mes ne
kartą rašėm prieš Klaipėdos 
krašto okupaciją ir jo smau
gimą iš Lietuvos pusės; šau- 

: kerne klaipėdiečius ir Lietu- 
|vos darbo žmones į kovą 
i prieš Klaipėdos krašto oku- 
ipaciją, autonominių jo tei- 
I siu siaurinimą, už teisę 
■ Klaipėdos kraštui laisvai ap
sispręsti ir atsiskirti nuo 

i Lietuvos. Bet tas apsi
sprendimas gali būt atsiek^ 

į tas tik revoliuciniu keliu, o 
im_ ne Klaipėdos krašto užgro

bimu iš fašistinės Vokieti
jos pusės. Mes turime kovo- 
iti prieš tą užgrobimą juo 
I labiau, kad ten gali būt iš
skelta toji kibirkštis, nuo ku
rios gali užsidegti naujas 
imperialistinis karas ir ka
ras prieš SSRS. Juk vokie
čių fašistai ir rusų balta
gvardiečiai, užgrobę Klaipė-' 
dos kraštą, ten nesustos.

Va delko Pabalčiu dabar; 
taip susirūpinusios visos ša-;

išlaikyt taiką. Va delko So
vietų Sąjunga nepasitenki
no pratęstąja balandžio 4 d. 
iki 1945 m. nepuolimo sutar
tim su Estija, Latvija ir 
Lietuva, o da pasiūlė Vokie
tijai pasirašyt protokolą, 
kuriuo SSRS ir vokiečių 
valdžios pasižada savo vi
daus ir užsienių politikoje 
atsižvelgti į Pabalčio kraš
tų nepriklausomybės ir ne
liečiamybės palaikymą. Be 
to, tame protokole buvo siū
loma susilaikyt pasirašiu
siems nuo. betkokių veiks-, 
mų, kurie galėtų tiesioginiai, 
arba netiesioginiai bent kuo 
pakenkti Pabaltės valstybių 
neprikalusomybei.

Vokietijos valdžia atmetė 
šį SSRS siūlymą. Skvarbiau
sias jos “argumentas” buvo 
tas, kad esą nieks negręsia 
Pabalčio kraštų nepriklau
somybei. Mes augščiau ma
tėme, kaip “negręsia” jiems 
pavojus iš vokiečių ir lenkų 
imperialistų pusės. Antras 
“argumentas”: esą dar ne
žinia, kaip į tą SSRS siūly
mą pažiūrės Pabalčio vals
tybės; ar jos nepriimsian- 
čios tai už protektoratą 
sau? Sovietų valdžia pirm, 
negu paduot šį pasiūlymą, 
susižinojo su Pabalčio vals
tybėm ir gavo jų pritarimą 
tam. Ir visa Pabalčio vals
tybių spauda, išskyrus hit
lerišką spaudą, tai yra tą 
spaudą, kuri laukia išgany
mo iš fašistinės Vokietijos; | siūlymą garantuot Pabaltės 
karštai sveikino SSRS ini-1 nepriklausomybę. Jo pada- 
ciatyvą ir teisingai matė rytąją pervartą dabar dide- 
Vokietijos atsisakyme pri-(iju džiaugsmu sveikina Vo- 
imt tą siūlymą jos tikslus (kietijos fašistų spauda. Tai 

nepripuolamas dalykas. Ul
manis tikrai eina ant hitle
rininkų pavadžio.

(Iš “Priekalo”)
kų “L. žinios” ir kademų 
“Rytas” rašo, jog SSRS pa
siūlymas Vokietijai pasira
šyt protokolą, garantuojan
tį Pabaltijo valstybių ne
priklausomybę, ir Litvinovo 
atsakymas į Vokietijos iš
vedžiojimus aiškiai rodo “ne 
tiktai nuoširdų (SSRS) no
rą saugoti Pabaltijo vals
tybių neliečiamybę”, ir jos 
taikingumą. “Litvinovo ar
gumentai visiškai įtikinami 
ir visiškai sutinka su dabar
tine būtimi. Ir kokiu gi fal
šu ir išsisukinėjimais pra
skambėjo Vokietijos atsaky
mas! Del to galima aiškiai 
pasakyt: taip, šiuo žygiu 
V o k i e t ija demaskuota.” 
Taip rašo “L. Žinios” balan
džio 28 d.

Ir da vieną svarbų daly
ką, pažymi “L,” Žinios”— 
del Lenkijos atsisakymo pa
sirašyti SSRS valdžios pa
siūlytą jai “pasiryžimą sau
goti ir ginti taiką rytų Eu
ropoj” ir pripažint, kad “abi 
valstybės (t
Lenkija) laiko tos taikos bū
tina sąlyga naujų, iš buvu
sios Rusų imperijos išsisky
rusių politinių vienetų pil
ną ekonominę ir politinę ne
liečiamybę.” “L. Žinios” del 
to rašo: “Pagal Vokietijos 
atsakymą išeina, kad Lenki
ja tokį pareiškimą padaryti 
atsisakė. Vadinas, “vienu 
žygiu du zuikiai nušauti”— 
vienu mostu padaryta de
ni a s k a vimai: Vokietij os, 
Lenkijos ir mesta šviesos į

Vokietijos imperialistų šie
kimai į rytus
ta, kad sunku tuo tarpu' mę plūgui, kurį ves stiprios j Lietuvoj plačiai yra paskly- 

“ dus tokia žinia:
“Sudarant vokiečiams su

tartį su lenkais, kiekviena iš 
darančių sutartį šalis pažy
mėjo tris sąlygas, kurios ne
buvo įtrauktos į oficialų 
protokolą, būtent: kad Len

kai- [kija nesikiša į Austrijos

Antanas Adomėnas
> Plačiai žinofnas lietuvis vedė- :
> jas pasilinksminimo užeigos.
> Dabar jis veda gerai įtaisytą

BELMONT BAR & GRILL
į 1063 Belmont Ave

Kampas Crescent St.
Brooklyn, N. Y.

; Užlaikoma alaus ir degtinas.
; Patogus užėjimas kaip vy-
> rams taip ir moterims.



J

Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Liepos 11,19<
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Kaip Maskvos Proletariatas 
Sutiko Čeliuskiniečius

Nuo 13 d. vasario, nuo pat pirmos va
landos, kada Šiaurės begailestiniai ledų 
kalnai sutriuškino laivą “Čeliuskin”, vi
sa Sovietų Sąjunga buvo užinteresuota, 
kokiu būdu bus galima išgelbėti tuos ne
laimėj patekusius žmones, kurie randasi 
ant ledo, kenčia pasibaisėtinas gyvenimo 
aplinkybes—šaltį, gilų sniegą ir t. t.

Gabiausias Sovietų Sąjungos Šiaurės 
tyrinėtojas prof, šmidtas ir jo pagelbi- 
ninkas drg. Ušakovas kas valandą siuntė 
bevielines žinias į Maskvą ir pranešė apie 
tą pasibaisėtiną padėtį 104 žmonių.

Partija ir valdžia, užgirdusios tą nelai
mę tokio didelio skaičiaus ištikimiausių 
savo draugų, tuoj aus sušaukė posėdį ir 
nuskyrė komisiją, vadovybėj drg. Kuibi- 
ševo, kaipo vieno iš gabiausių organiza
torių, kad išgelbėjus nelaimėj esančius 
draugus, kurie pašventė savo gyvastis, 
kad ištyrus tą žiaurų ledyną, stovintį per 
milionus metų ir neleidžiantį pralaužt 
kelią per jūras, kuriomis galėtų plaukio
ti laivai ir pervežti Sovietų Sąjungos tur
tą, gulintį ant paviršiaus ir versmėse že
mės plačiausiuose šiaurės pakraščiuose.

Drg. Kuibiševo vadovaujama komisija 
tuojaus prirengė ledlaužį SS “Krasin” ir 
dar du laivu “Stalingrad” ir “Smolensk” 
ir tuojaus pasiuntė į pagelbą. Taipgi pa
skyrė septynis gabiausius šalies orlaivi- 
ninkus su orlaiviais ir du cepelinus ir pa
siuntė j pagelbą nelaimingiems drau
gams.

Amerikos valdžia pasiūlė savo p&gel- 
bą orlaiviais, bet komisija, būdama už
tikrinta, kad bolševikų technika ir jos 
valdytojai pajėgs savo gabumą sukon- 
centruot, energingu atsidavimų partijai 
ištikimai tarnaut, pajėgs partijos užduo
tį išpildyti, komisija, padėkavojus Ame
rikai, atsakė.

Fašistinė spauda, instinktyviai neap
kęsdama Sovietų Sąjungos, juokės ir vi
su savo beprotišku balsu šaukė, kad ne
laimingieji žmonės niekad nesulauks pa- 
gelbos nuo bolševikų. Išeikvojo tūkstan
čius tonų popieros, nurodinėdama, kad 
bolševikų pastangos tame atsitikime— 
menkniekis prieš tokias gamtos žiaury
bes. Taipgi nurodinėjo, kad ir visos pa
stangos tyrinėjimo Šiaurės jūrų yra 
menkniekis, nes viso pasaulio stambiau
sios šalys dėjo visas pastangas nuo 1648 
m. ir iki šiam laikui nieko konkretaus 
neatsiekdamos.

Kapitalistinė spauda, būdama spanga 
visuose savo žygiuose, negalėjo perma
tyti, kad Sovietų Sąjungos masės jau iš
augino šimtus tūkstančių gabiausių ir iš
tikimiausių sūnų ir dukterų, kurie savo 
rankomis ir protu viską pergali, kas tik 
stovi ant kelio ir kenkia socialistinei kū-

Pirmiausia minėtieji draugai atskrido 
į paskirtą stotį,: o vėliaus prisirengę skri
do į Šmidto lagerį, kad pirmiausia išgel
bėti moteris' ir kūdikius. Šią pareigą iš- 
pildę, rengėsi išvežt iki paskutiniam žmo
gui į Šiaurės Jūros pakraščius. Taipgi 
išvežė visus tyrinėjimo mokslinius doku
mentus ir dargi net šunis, kurie buvo or
laiviais nuvežti, kad pasekmingiaus būtų 
galima vežioti žmones į orlaivininkų pa
skirtą aerodromą.

Pergalė atsiekta. Viso pasaulio susi
pratusi žmonija apsidžiaugė; vien fašis
tų spauda iš pykčio ir keršto griežė dan
timis ir keikė, kodėl bolševikai nepravir
to. O Japonijos kapitalistinė spauda vi
sai tylėjo.

Nuo Vladivostoko iki pat Maskvai vi
sų miestų proletariatas ir valstiečiai kol- 
chozninkai pakeliui visuose miestuose ir 
ant gelžkelio stočių sveikino čeliuskinie-

čius, dovanas nešė, kvietkomis 'juos puo- V- ' i I U ' ‘ I I t i ¥se.' ; i. . >■
Traukinys artinos prie Maskvos, viso 

miesto proletariatas laukė tos dienos, ka
da išvys tuos žmones. Viso miesto gat
vių sienos buvo išpuoštos partijos obal- 
siais gelbėjimui čeliuskiniečių. Didžiau
si paveikslai laivo, suspausto tarp ledų, 
buvo iškabinti ant sienų, gatvių, aikščių; 
visos krautuvės išstatė ant langų paveik
slus dd. Šmidto, Ušakovd, visų orlaivi
ninkų ir čeliuskiniečių.

Artinantis tai valandai, tai yra 17 d. 
birželio, kaip 5:30 vai. vakare visi fabri
kų darbininkai iškėlė obalsius, sveikino 
su kvietkomis rankose. Vieni ėjo į stotį, 
kiti tiesiog į Raudonąją Aikštę, kad iš
vydus čeliuskiniečius ir jų gelbėtojus or- 
laivininkus.

(Bus daugiau)

Draugai ir draugės, turime būti 
n ai dalyvauti ant Šio •susirinkimo 
nes' yra daug svarbių reikalų apkal
bėjimui. Taipgi delegatas 
raportą iš buvusio seimo. Nesivė- 
luokite draugai, nes turite daug dar
bo atlikti, o laikas trumpas.

Sekr. V. K. Sherelis.
(161-162)

išduos

(161-162)PRANEŠIMAI IŠ KITUR

(162-163)

kuriose 
reikala-

Sekr. M. Zakl.
(162-163)

Komisija.
(162-164)

CLEVELAND, OHIO
Naktinis piknikas; rengia ALDLD 

190 kp., įvyks subatos vakare, 14 
dieną liepos, July, Mačiutos darže, •

ELIZABETH, N. J. i
I

L.D.S. 33 kp. njėneslnis susirinki- j 
Imas įvyks trečiadienį, 11 liepos, 
j L.D.P. Kliube, 408 Court St., 8 vai.1 
i vakare. 1

PHILADELPHIA, PA. 
t 
I

ALDLD 149 kp. susirinkimas įvyks; 
trečiadienį, 12 dieną liepos, 8 vai. j 
vakare, 5023 Tacony St. ,

i Visi nariai malonėkite dalyvauti, j
geriau ! ir laiku, nes turim daug svarbių da-1 

Tai labairimtai apkalbėti, ir kad nerei- 
! ketų viens kito laukt per kelias va- , 
landas.

, Buržuazinė spauda negalėjo permatyt, 
kad mūsų orlaivininkystės technika visai 
neatsiliko nuo buržuazinės orlaivininkys
tės, bet daugelyj atžvilgių dar ir aplen
kė; o svarbiausia, ji savo spangumu ne- Į 
permatė to, kad mūsų orlaivininkų atsi
davimas tarnaut Lenino partijai ir viso 
pasaulio proletariato tėvynei pergali vi
sas tvirtoves. Drg. Stalino žodžiai, “nėra 
tokios tvirtovės, kurios bolševikai nega
lėtų užkovot,” kūnijami gyveniman.

Užtat gi mūsų orlaivininkai dd. Lepi- 
devskis, Vodopjanovas, Kamaninas, Le- 
vanevskis, Doroninas, Molokovas ir Slep- j 
niovas, nežiūrint kad šioji kelionė orlai
viais buvo pasibaisėtinai sunki, leidosi į 
kelionę.

Sibiro žiauriausi šalčiai, švilpianti vė
jai, sniegai, augščiausis Anadiriaus ir ki
ti kalnai, per šimtmečius apdengti sto
riausiais ledais, nepasiduodanti žmogaus 
pastangoms jokiems tyrinėjimams, ne
baugino orlaivininkus. Jie pašventė sa
vo gyvastį, kad parodžius pasauliui, jog 
proletariato tėvynės orlaivininkai visad 
pasirengę išpildyt partijos ir valdžios pa
liepimą.

IIPll D D Policijos viršininkas komisi-
W11KCS DanfC) i Jį. |ją gerai iškoliojo, išvadinda-

! mas maištininkais ir kitokiais 
-------— vardais. Bet vienok leidimą 

x: , • r .v i j , . ... davė maršuoti.S>s bei tas is bedarbių veikimo
Pribuvus prie pašalpos sto-

Liepos 2 d. bedarbiai ture- į ties, komisija išdėstė viršinin- 
jo surengę demonstraciją. De-1 kams bedarbių reikalavimus, 
šimtą valanda ryte jau buvo I Viršininkai sutiko 
geras bedarbių skaičius susi. i >'e i k a I a vimų išpildyti. Jie 
rinkęs ant kampo Sherman iri 
Coal Sts. ir vis rinkosi daugiau. j fgpįfdyti 
Buvo pagaminta daug plakatų Į ............................ ....
su visokiais bedarbių reikalą-1 Vietinė spauda pripažino, kad 
vimais.

Kada daug bedarbių susi
rinko ir buvo rengiamasi mar
šuoti į pašalpos stotį, tai pri
buvo policijos vežimas ir pasa
kė, kad jūs iš čionai nemar- 
šuosite, ba neturite leidimo, 
nežiūrint to, kad miesto gas- 
padorius buvo užtikrinęs, kad 
bedarbiai galės maršūoti. Ant, 
greitųjų buvo išrinkta komisi-jiios 
ja eiti j policijos stotį ir gauti, dirbo, tai dabar visai 
leidimą. O visi 
darbiai laikė prakalbas. Kai-'šios apielinkės. 
bėjo du geri kalbėtojai.

GREAT NECK, N. Y.
Puikus piknikas ir Išvažiavimas, 

įvyks nedėlioj, 15 dieną liepos (July) 
Turnpike pikniko vietoj, prie Jeri
cho Turpnike tarpe Westbury ir Je- 

j richo. šį pikniką rengia Dukterų ir 
Sūnų Pašalpinė Draugyste. Piknikas 
prasidės 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlumos. šokiams grieš dvi pui
kiausios orkestros. Visus kviečiam 
atsilankyti, nes vieta yra graži ir 
privažiavimas geras ir parankus, 
taipgi komisija paėmus busą ir bu- 
sas nuveš ir parveš iš Great Necko 
tik už 45 centus ypatai. Bus gardžių 
valgių ir gėrimų.

KELRODIS: Važiuokite kelių 25 
I (arba Jericho Turnpike) UŽ Old 
Westbury apie vieną mailę ir ten 
prie pat kelio bus pikniko vieta.

PASARGA: Jeigu tą (Meną lytų, 
tai piknikas įvyks kitą nedėldiehį, 22 
d. liepos.

SHENANDOAH, M.
Lyros Choras rengia savo 

metinį pikniką 15 d. Liepos
1 (July) Laudeman Parke.

. _ „. t> i*. e ' Draugės ir draugai, Shenan-didžiuma ant Green Rd. Pradžia 5 vai. vakare, | . . . ...... .h tęsis iki anksti ryto Kviečiam | dorio ir apielmkes visuomene 
2 visus ir visas atsilankyti ir praleist j yra kviečiami dalyvauti šiame 

prižadėjo kreiptis į Harrisbur- ■ linksmai laiką, ir tuom pat kartu j piknike Lyros Choras duos 
gą, kad visi reikalavimai būtų paremsite darbininkišką organizaciją. | Drofframa TaiD„j bus

Įžanga tik 15 centų ypatai; pro-•, KLI4 p> ogi amą. įaipgi dus ge
- ’ _ grama prasidės 7 vai. Visi būkite ra orkestrą šokiams. Užtikri?

Maršuotoju niekas nekliudė, laiku, nes tai bus didelė ir įvairi pro-' nam kad būsite visi užganė 
’ .......................... 1 grama- idinti.

buvo penki šimtai maršuotojų. 
Kiek vėliau bus viso Luzernės 
pavieto bedarbių maršavimas 
pris pašalpos stočių, 
bus priduoti bedarbių 
vimai.

Bedarbiai pradėjo 
rūpintis apie save, 
pagirtinas jų darbas.

Darbai šioj apielinkėj
bai mažai juda. Kurios mai-Į 

pirmiau dar kiek geriau i 
JVWVi .. ftvvv.v..____ , .._ i mažai!
likusieji be-įdirba. Tai tiek šiuo sykiu iš J

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

ICumJaA;

______ __ . 1 .Trys Dideli Piknikai Pennsylvanijoje
Naudai Dienraščio “Laisvės”

Philadelphiečiai visuomet turi daug publikos. Šiemet jie žada turėti daugiausia. Pernai pas juos suplaukė apie 6,000, šiemet bus daugiau 
Pirmu kartu Shenandoaiečiai rengia spaudos naudai taip didelį pikniką. Visos tos apielinkės reikalas rūpintis, kad tas paknikas pavyktų.

S Kas metai Wilkes-Barre, Pa. būna dideli piknikai. Ten bus piknikas ir šiemet. Tik iki šiol draugai ten dar neišsprendė kokioje vietoje tas 
piknikas galės įvykti. Labai laukiame įrašyti jy pikniką į šį skelbimą

Šiuose piknikuose dalyvaus tūkstantines mases žmonių. Juose daugelis nustebs netikėtu pasimatymu su senai nematytais, pasiilgtais žmonėmis 
Kas gi nenori susipažinti su naujais kovin gaiš už savo klasės reikalus draugais? šiuose piknikuose tai proga įsigyti plačios pažinties.
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adienis, Liepos 11,1934

vienijasi

PASAULINES ŽINIOS
CLEMENT VOKETAITIS

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST

pati

TIKRAS BIČIŲ MEDUSprie

512

Atsiųsime Medy 
Jums Į Namus

dienomis 
vakarais

Frick uždraudė susirinki 
muose kalbėti bei laikraš 
čiuose rašyti apie kiikščio 
nių bažnyčių politikų.

NUTEISe septynis 
MUSSOLINIO PRIEŠUS

Sietyno 
bavus. i

puses. Uz- 
choro narį 
ant choro 
York Avė.
Albinas.

Jnaariu Ifinaiukflmae Pimw Pwvircic
KoMĮHMijų Pelnas ir Kūdikių Alkis

kantrybės susior 
įjanizavo ir nakties laike užpuo 
ė tą poną ir atrado namie, ii

Berlynas. — Žydų teleg
rafinių žinių agentūra pa
duoda, kad hitlerininkai nuo 
birželio 30 d. iki šiol sušau
dė devynis žydus be jokio 
teismo.

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
nauj'us paveiks
lus ir kraj’avus 

< sudarau su 
amerikoniškais 

A Reikalui esant 
H ir padidinu to- 
■ kio dydžio, ko
lų kio pageidauja- 
V ma. Taipgi at- 
F maliavoju įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių

dėti.
sunkų

atiduoda

į šinomis. Labai negerai laukti 
! paskutinės dienos. Ateityje to 
i vengkite. Bus jums ir mums 
' geriau, kaip bus iš anksto ge
resnis susitvarkymas.

tatė vienai pieno kompanijai 
pieną, kuri įsiskolino Kuodžiui 
net $900 ir subankrutavus nu
nešė tuos sunkiai uždirbtus cen
tus. Pagaliaus kitos kompani
jos jį diskriminavo už tai, kad 
jis yra veiklus farmerių orga
nizatorius. Lewis Bentzley,

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

rio
ro po 
darni 
centų

Tuojaus parsitraukite tikro 
bičių medaus iš pagarsėjusio 

bitininko

Roma. — Fašistinis teis
mas nuteisė 3 iki 6 metų ka
lėjimo septynis piliečius, ku
rie organizavo žmonių gru
pę kovai prieš Mussolinio

NAZIAI NUŽUDĖ DEVY 
NIS ŽYDUS

priguli draugėms ii 
už pasidarbavimą.

Nesmagumai. Mes visuomet 
prašom važiuotojų, kad iš 
anksto užsirašytų ir tuomi sau 
užsitikrintu vieta busc. Tačiau

Franz Boas pasakė prakal- 
bėlę apie gyvenimo* -sąlygų 
veikimą į žmonių, augimą. 
Sako, ne tiek reiškia tauta 
bei veislė, kiek sąlygos; ir 
nurodė, jog ateivių vaikai 
Amerikoj abelnai praauga 
savo tėvus. Bet veikiausia 
neužaugs didesni už tėvus 
bedarbių ir suskurdintų 
darbininku vaikai, kurie 
pradėjo gyvenimą dabarti
niame krizyje.

reikia! tai > padarė ne visi. Kad ir 
farmeriams paskleisti. | 1 liepos,' ižmohių tiek priėjo,

Kitų miestelių bedarbiai tu? ( kad komisija; nęžiiįojopie nei 
- 1 2 busus užpildė' ir

Prisiėjo draugų 
Dabar Pymoutho bedarbiai ži- prašyti, kad nuvežtų savo ma
no. kad tik vienybėje galybė 

Veisiej iškis.

prisiuntę 
ypač nuo 

Federacijos 
kuris turi

choristams pasidar- 
‘Laisvės” pikniką, 
1 dieną liepos, bu

vo suorganizuoti 2 didžiuliai 
busai po 40 žmonių iš Newar- 
ko. Vadinasi, sietyniečiai pa
sidarbavo ne til

Lietuvys Kraustytojas 
(Moving)

Už labai prieinamą kainą: 
perkrausto namų rakandus. 
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

PETER BANES
449 Grand Street

Skersai Republic Teatro
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-3152

farmefių organizatorius ir va-1 3. Sumobilizuoti darbininkus lingu lapelių, kuriui 
das aiškino, .kad pakol darbi- pagelbėti iškovoti 
ninkai nekontroliuos fabrikų ir didesnes kainas laike pikieta-1 
pakol farmeriai nekontroliuos vimo prieš pieno kompanijas, ir 
ūkių, patol 
problemos.

Bertha Marshall, laikina bu
vusio komiteto sekretorė po pie
no išvažiotojų streiko, išdavė 
svarbų raportą, įrodydama sta
tistikomis maisto trustų pelnus,1 biliaus H. R. 7598 
naikinimą produktų ir tt. Pa 
sirodo, kad laike pieno išvežio 
tojų streiko Philadelphijoj, or 
ganizuoti farmeriai vežė pieną mą komiteto iš 
už dyką vaikams.

John Marshall, fraternalis de
legatas nuo Ohio valst. Farme
rių Lygos, sveikino konferenci
ją varde nacionalio farmerių 

pažymėdamas, kad 
nepaisant 
minimum 
pažymėjo, 
spekulian-

Sąlygos Daugiausiai Reiškia Yokietij 
Žmogaus Augimui

Hackensack, h
vaikščiodamas savo 75 metu NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
. . y . V » ■

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Newarkieciai ir “ 
vės” Piknikai

esą 
kad jie pieno turį 
neturį kur 
jausdamas 
veik uždyką

kapitalizmo Į siųsta milicija, padaužos- 
žmogžudžiai ir, galop, jiems 
pavyko laikinai sudemorali- 
zuoti farmerių kovą. Kad la
biau atkeršyti vadovaujan
tiems farmeriams. juos diskri
minuoja, tai yra, trustai ir ma
žos kompanijos nieko neperka 
nuo šių farmerių, tyčiodamiesi 
“parduokit savo organizaci
joms...” Silpnesni farmeriai 
pabūgo ir juos pavyko laiki
nai nugąsdinti. Vienok far
meriai jau persitikrina, kad jei 
jie nesilaikys vienybės, tai tru- 

Į štai ir visokios rūšies speku
liantai prives farmerius visiš
kai prie bankruto, prie visiško 
sunaikinimo.

Kad aiškesnį supratimą ga
vus apie Pennsylvanijos farme
rių padėjimą, tai čia galima 
bus panaudoti faktai iš atsibu
vusios Philadelphijoj Farme
rių, Pieno Vežiotojų ir Varto
tojų konferencijos, kuri atsi
buvo 23 d. birželio. Delegatų 
atsilankė 76 nuo 34 organiza
cijų. Net buvo 4 delegatai iš 
Ohio ir New Yorko valstijų.' 
Į šią konferenciją buvo už
kviesti miesto administracijos 
viršylai: majoras, sveikatos di
rektorius, medicinos direkto
rius ir kiti, bet visi davė atsa
kymą, kad jie turį po svarbų 
“engagement’ą” tą dieną . . . 
Unijų biurokratai irgi pasekė 
tuos ponus, bet bent keletas 
unijų lokalų buvo 
savo delegaciją, 
Amerikos Darbo 
mokytojų lokalo, 
1,000 narių.

šioje konferencijoje buvo 
svarbių raportų iš farmerių 
kovų. Buvo net trys delegatai Į 
nuo lietuvių farmerių. Visi i 
farmerių delegatai aiškino a-| 
pie vedamus streikus, ved# 
mas kovas prieš evikcijas, dis
kriminaciją, prieš vadus, kaij 
pieno kompanijos išnaudojai 
farmerius ir užvelka . mokėji-| 
mus už pieną net keliais mė
nesiais, tikėdamiesi, jei farme- 

i subankrutuos ir bus iš
mestas nuo farmos, tai jam 
nereikės mokėti užvilktą bi- 
lą, nes tokiame atsitikime kom
panijos viską zsuklastuoja ir su 
pagalba valdžios ir teisėjų 
farmeriams atkiša pliką špy
gą. Farmerių delegatai nu
rodė, kad mažesnės pieno 
kompanijos, kurios ant kelio 
surankioja pieną, daugiau ne
moka už pieną, kaip po 2-3 
centus už kvortą; o jei pasi
taiko mažiau Smetonos (grie
tinės) riebalų, tai dar numuša 
kainą.

Pakilus miestų reikmenų kai
noms, daug pieno vartotojų su
mažino pieno kiekį, o dalis vi
siškai atsisakė imti. Delei to 
pieno gamyboj pasidarė pervir
šis. Pieno supirkimo speku
liantai, tuomi pasinaudodami, 
dar labiau farmerius išnaudo
ja, išrasdami visokias priežas- 

bakterijų, 
perdaug ir 
Farmerys, 
padėjimą, 

pieną.

Sietyno Choras paėmė du 
didelius busus važiavimui į 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
2 dieną rugsėjo Philadelphia, 
Pa. Kaina labai žema: į ten 
ir atgal tik vienas doleris, 

kiekvieną 
choristą ir pas Žukauskienę, 
566 So. Clinton St., E. Orange, 
ir J. Mikšį, 189 Ferry 'St.

Draugiškai, G. A. Jamison.

komiteto, 
farmeriai 
savo įsitikinimų už 
reikalavimus. Jis 
kad National Dairy 
tai pasidarė pelno per pastaruo
sius 5 metus $118,000,000 Phi
ladelphijoj. šie spekuliantai re
mia šio miesto politinę maši
ną ir pagelbsti suteikti riebią 
algą Dr. Walter S. Cornell, di
rektoriui Medikališkos Inspek
cijos, kuris atsisakė kalbėti šioj 
konferencijoj.

, Labai svarbų raportą išdavė 
J. Gerson nuo Mokytojų Fede
racijos lokalo No. 192. Jų uni
ja paskyrė specialę komisiją iš
tyrimui mokyklose vaikų svei
katos, pieno kokybės suradimui 
ir iškovojimui pieno už dyką 
tiems vaikučiams, kurie negau
na pieno todėl, kad jų tėvai be
darbiai ir negali nupirkti pieno. 
Jų raportas įrodė šiuos faktus: 
Philadelphijoj mokyklose 40,- 
000 vaikų negauna pieno už tai, 
kad jų tėvai bedarbiai; apie 75 

i nuoš. vaikų mokyklose yra daug 
; silpnesni ir dažniau suserga vi- 
■ šokiomis ligomis, negu 4 metai 
atgal. Jie kreipėsi į sveikatos 
departmentą ir į visas sveikatos 
įstaigas padėti jiems išanalizuo
ti pieną, bet visi pelno speku-

l liautai susirišę su politikieriais 
i tiksliai atsisakė. Tada moky- j 
: tojai su pagalba chemiškų labo- 
Iratorijų padarė pamatinius ty- 
' rimus pieno sudėties/ Pasirodo, 
kad visame piene, kokios kom
panijos nebūtų, maišoma pau-' 
deris ir šokoladas. Vadinamame 
piene “A” palieka bi skuti dau
giau grietinės riebalų, o “B” vi
sai mažai paliekama. Vadina
si, pieno kompanijos iš farme- 

vienos kvortos pieno pada- 
2-3 kvortas pieno, parduo- 
ant marketo po 12-14-17 
už kvortą.

neužtenka. Mokyklose 
adminastracija turi įsteigus val
gyklas (Cafeterias). Mokyklo-j 
se ir‘parduoda vaikams pieną Į 
stiklais ir išrenka nuo vaikų Į 
po 16-20 centų už kvortą. Mo
kytojai pasiryžę vesti kovą, kad 
iškovojus biedniems vaikams ir 
bedarbiams pieną veltui arba vi
sai už mažą kainą. Mokyto
jų raportas buvo platus ir fak
tais, statistikomis paremtas.

Ši konferencija padėjo kovos 
pamatą priversti valdžią nu
pirkti visą perviršį pieno, už
mokant farmeriams po 5 cen
tus už kvortą ir šį pieną iš
dalint tarp nedavalgiusių vai
kų ir bedarbių. Priverst, kad 
farmeriams už pieno kvortą būt 
mokama 5 centai ir kad toks 
pienas būtų parduodamas ir 
pristatomas vartotojams po 9 
centus už kvortą. Kovoti, kad 
valdžia išpirktų nuo farmerių tą 
perviršį produktų ir išdalintų 
bedarbiams.

Konferencijos pamatinis iš
rinkto komiteto veikimas bus 
toks:

1. Sumobiliuoti visas darbi
ninkų organizacijas, darbo uni
jas, pašalpines draugijas, mo
terų lygas, bedarbių organiza
cijas iškovojimui virš minėtų 
reikalavimų.

2. Sumobilizuoti organizaci
jas iškovojimui iš pieno kom
panijų ir valdžios kontrolės 
įstaigų, kad kainos būt suma
žintos iki 9 centų už kvortą pie
no vartotojams ir kad piene 
būtų 3.5 nuošimčiai grietinės 
riebalų.

Svarbus Masinis Protesto 
Susirinkimas

Liepos 13 d., šį penktadie
nį, 8 vai. vakare, Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas šau
kia didelį masinį protesto su
sirinkimą už paliuosavimą Vo
kietijos Komunistų Partijos 

daly-,'vado Thaelmanno ir kitų po
litinių kalinių. Susirinkimas 
šaukiamas Union Hali, 12 
East Market St., virš Strand 
Theatre. Bus geri kalbėtojai 
ir išduos raportą delegacija, 
kuri buvo pasiųsta nuo mainie- 
rių į Philadelphijos viešą teis
mą.

Raginame visus Wilkes-Bar
re lietuvius dalyvauti šiame 
protesto susirinkime.

SUNKIAUSIAI SERGANTIEJI
■ . NENUSTOKIT VILTIES!

DYKAI L’h!£ U 1 1 lį 

MILLERTONE 
gorime kuo labiausiai supažin
dinti žmones su minėtomis gy
dančiomis žolėmis, kurios parodė 
tiek stebuklų gydyme ligų skilvio, 
reumatizmo, mušimo širdies ir li
gų inkstų.

Viena 'didele dėžutė už $1, gali 
ištesėti visam mėnesiui, kad pa
gelbėti sunkiausiai sergančiam.

Praba DYKAI—Rašykite
J. S. MILLER, Ine, Dep. L. 
62 Beacon St., Newark, N. J.

Naziy Markių Nusmukimas
Berlynas. — Vokietijoj 

šiemet yra 260,000,000 po
pierinių markių daugiau, 
negu pernai. Bumaškų “už
tikrinimas” auksu nupuolė 
iki 2 nuošimčiu išviso, ir dar 
žemyn puola, kai Hitleris 
kas kartą spausdina dau
giau popierinių markių, ku
rioms nėra pastovaus užtik
rinimo.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania if New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 41 
Avenue

KONČIAUS BITININKYSTE 
57 Battery St. 

N. Abington, Mass.
Prisiunčiame jums į namus ir 
mes apmokame persiuntimo 

lėšas
Kainos yra sekamos: 

5 Svarai už $1*25 
10 Svarų už $2.25

Kartu su užsakymu prašome 
prisiųsti ir pinigus

“Laisvės” įstaigoje galite 
gauti tikro bičių medaus. Esa
te girdėję Dr. Kaškiaučiaus 
patarimus kaip naudinga svei
katai yra valgyti bičių medų. 
Tad vietoj cukraus naudokite 
medų.

Tikro Bičių Medaus
Kainos gana žemos:

j Kvorta 75c ir galionas $2.50 
i

Tuojaus kreipkitės į “Lais- 
! vės” ofisą ir gausite medaus 
! tiek, kiek tik'norėsite.
I '

Į kitus miestus nesiunčiame. 
Todėl nesiųskite pinigų ir ne- 

' reikalaukite prisiųsti.

Paryžius
atstovas M. G. Irigoyen pa
šovė savo žmoną ir jos sese
rį; paskui pats nusižudė, nu
šokdamas į eleveiterio skylę 

Kad išvengti tos betvarkės, Viešbutyj.
Sietyno Choras jau dabar pa
ėmė tuos pačius busus važia
vimui į Philadelphią ant “Lai
svės” pikniko, kuris įvyks 2 
dieną rugsėjo. Kaina labai 
maža, tik $1 į abi 
sirašykite pas bile 
ir ketvirtadieniais 
praktikų, 180 New

Nepataisomas 
puvimo krizis atnešė milio- 
nams darbo žmonių skurdą, 
badą, vaitojimą, savažudystę, 
beprotystę ir visišką fizinės 
sveikatos naikinimą laikotar
pyje aukščiausio kapitalizmo 
išsivystymo masinės pelno ga
mybos. Milionai miestų dar
bininkų, jų kūdikių, motinų ir 
senelių kenčia krizio naštą ir 
vis laukia geresnių laikų, tary- 
turn trūksta maisto, drapanų, 
pastogės. Vietoj to, visko per 
daug yra. Miestų darbininkų | 
gyvenimas priklauso nuo fa- Į 
brikantų, nuo darbdavių ir nuo 
darbininkų fizinės jėgos. Gi 
ko, rodos, reikėtų farmeriams ? 
Juk jie tą visą maistą paga
mina ne tik del savęs, bet del 

« Alisos visuomenės. Jie turi pa- 
*sistatę triobas, turi įvairių gy

vulių, paukščių, daržovių, vai
sių ir dirbimo įrankius. Jie. 
tarytum, pilnai apsirūpinę vi
skuo, juos jokis krizis negalė
tų paliesti. Bet taip nėra.

Miestų darbininkų gyveni
mas priklauso nuo darbdavių, 
kuriems jie parduoda savo jė
gą, farmerių gyvenimas pri-| 
klauso nuo jų pačių gamybos,; 
kuria negali jie tiesioginiai > 
naudotis be kapitalistų išnau
dojimo. Kas gi dabar nežino, 
kad kapitalizmo sistema yra 
išnaudojimo sistema ne tik 
miestų darbininkų fizinės jė
gos, bet taip lygiai ir farme
rių. Darbininkui užginta par
duot savo gaminius mieste nu-; 
šivežus kur ant rinkos, farme- 
riui užginta tiesioginiai par
duot savo gaminius ne ten, kur 
jis norėtų, bet ten, J^Rir kapita- ! 
listai reikalauja. Vadinasi,' 
kapitalo sistema taip lygiai iš- i 
naudoja miestų darbinikus ir I 
farmerius darbininkus.

Mūsų spaudoje dažnai rašo
ma apie miestų darbininkų ko_ 1 

i vas, betlabai mažai rašoma 1 
**~apie *salreš Taimerių vargingą 
..gyvenimą ir jų kovas.

O Laike Hooverio prezidenta
vimo šioj šalyj subankrutavo j rys 
apie 4,000,000 farmerių. Vie
nų farmas užgriebė morgičin- 
inkai, kitų farmas aukštos 
randos, kitus sunaikino auk
šti taksai. Hooveris visą laiką 
garsindamas Wall gatvės ban- 
kierių programą, kad jo val- 

, džia pagelbės farmeriams, 
duodama lengvas paskolas, pa
šai pas,^-žadėjo per keturis 
metus ir nieko nedavė.

Dabar Roosevelto ta 
programa, tai yra, Wall 
vės bankierių programa 
šakyje su naujaja dalyba 
fliacija atskiedė pinigus 
59 centų, ant tiek pakėlė pro
duktų kainas miestuose. Tas 
dar labiau atsiliepė ant far
merių gyvenimo būklės. Sun
kėjant miestų darbininkų gy
venimui delei dolerio nukriti
mo ir reikmenų kainų pakėli
mo, miestų darbininkai mažiau 
pradėjo pirkti pieno ir kitų tis, būk piene 
produktų.

Kapitalistai tuo pasinaudo 
darni juo mažiau pradėjo mo 
kėt farmeriams už pieną ir ki 

/^us produktus. Visos statistu , Viena delegatė-farmerka aiški
uos parodo, kad po Roosevelto no, kaip New Jęrsey valstijoj 
prezidentavimu, maisto trustai vienas bieno spekuliantas užvil- 
iŠmokėjo pelno dividendais ir ko nemokėtą bilą už pieną ke- 
net ekstra dividendais savo šė- liems jų apielinkėj farmeriams. 
rinkikams. Farmeriai nepa-' Kada tik jie užklausdavo to 
kęsdami išnaudojimo maisto spekulianto agentų, tai jie sa- 
trusto ir mažesnių spekuliantų,: kydavo, kad savininkas išva- 
pradėjo organizuotis į savas (žiavo į Franciją. Bet farme- 
organizacijas, vesti kovą prieš riai išėję 
truatuszir evikcijas. To pasek
mėje jau kilo dideli streikai 
keliose valstijose, apie kuriuos ■ privertė užmokėti, kas farme- 
buvo rašyta spaudoj, šitose riams priklauso.
kovose, kaip ir visose darbinin- Iš Pennsylvanijos valstijos 
kų klasės kovose, parsidavę lietuvys farmerys Kuodis pris- 
valdžios bernai, visoki tamsūs 
elementai, spekuliantai sąmok
slo keliais trukdo farmerių ve
damoms kovoms; kliudė far
merių miestelių bažnyčių viso
kių religijų/monelninkai. Ten,

F kur jie negalėjo sulaužyti far- 
Ynerių vienybės, tai buvo pa-

Plymoutlij Pa.
Kaip visur, taip ir čionai, 

darbininkų būklė eina blogyn. 
Yra mainų, kurios stovi už
darytos per daug metų. Ku
rios dar kiek ir smarkiau dir
bo, dabar labai mažai tedirba.

Plymouthe bedarbių labai 
daug yra ir pirmiau jie visi 
buvo palaidi, neorganizuoti. 
Bet kiek laiko atgal, per pasi
darbavimą veiklesnių draugų 
iš Wilkes-Barre, likosi sutver
ta bedarbių taryba, ši taryba 
susikūrė iš mažo būrelio be
darbių, bet jau dabar čia ran
dasi galinga bedarbių organi
zacija ir jau daug gerų darbų 
yra nuveikus del bedarbių 
naudos. Iškovoję ■! ^bedarbiai 

i yra daug gerų reikalavimų, 
i kaip tai, maisto, randas, van- 
Idenį, šviesą ir kitokių dalykų.

Pirmiau, kada bedarbiai bu- 
,vo neorganizuoti, kada nueida- 
,vo į pašalpos stotį, tai vietoj 
į ką nors gauti, gaudavo išmesti 
laukan. Bet dabar jau kitaip, 
kada turi savo organizaciją, 

j Dabar patys bedarbiai tarp j 
! savęs kalbasi, kad tik stodami 
. į bedarbių tarybas, galėsime 
ką nors išsikovoti del savęs iš 
valdančiosios klasės.

Liepos 1 d. bedarbiai turėjo 
į pikniką. Buvo atsilankę pusė
tinai daug publikos ir bedar
biai turėjo geras pasekmes, 
i Liko nemažai pelno. Dabar 
i turės iš ko randa užsimokėti 
' už svetainę ir išleidimui reika-fašizmą

joj Uždrausta Dis- 
kusuot Bažnytinė Politika 

BERLYNAS. — Hitlerio 
Ap- j vidaus reikalų ministeris

Penktas tWapta....
• ■ ■

retų pasekti Plymoutho bedar-lką daryti: 
neišriš pamatinės kad būti] įsteigta pieno centrai, bius ir stoti į organizaciją, dar likosi 

iš kurių būtų pienas veltui da
linamas laike streiko ir kitose 
masinėse kovose.

Priimtos šios rezoliucijos: už 
priėmimu bedarbiu apdraudos į ^„^33

Už farmerių greitą pagalbos 
bilių—H.R. 9967; už išmokėji
mą bonų veteranam; už išrinki- 

n u vykimui į 
: Harrisburgą 28 d. birž. į pieno 
kontrolės butą, kuriam bus per
statyta visi reikalavimai.

Konferencija atstovavo 22,000 j Registruokitės pas 
darbininkų ir farmerių. Kon
ferencija padėjo1 teisingą ir ge
rą pamatą vedimui kovos už ge- 

' resnį ir pigesnį pieną. O jį ga
li iškovot miestų darbininkai sa- 

i ryšyj su farmerių organizaci- 
1 jomis. Pereitais metais Phila- 
'delphijos pieno kompanijos pa-, 
sidarė gryno pelno virš $7,000,- 

, 000. Pieno trustas nebūtų 
trustas, spekuliantai pieno—ne

būtų spekuliantais—jei jie ne
įžiūrėtų, kaip su pienu lengva ' atsibuvusį 
’pasidaryti milionus dolerių pel 
no.

Pastaruoju laiku—laiku nau 
jos dalybos, farmeriai pradėjo sidarbavo ne tik patys 

į visiškai bankrutuot; jų farmos A-'audami, bet dar atsigabeno 
eina ant šerifų pardavimo; jųjų su savim kitą tiek publikos, 
farmų kainos puola ir jie nega- j Be dviejų busų, dar keliolika 
Ii pabėgt nuo farmų iki šerifas . mašinų buvo. Tai buvo graži 
■parduoda ir išveja lauk. 'darbininkiška nuotaika. Garbe

Kitose valstijose farmeriai ( priguli draugėms ir draugams 
1 būriais bėga iš farmų, ypatin
gai Nebraskoje. Milionai akrų 1 
geriausios žemės apleista. ;

Šioj šalyj randasi apie 15. 
milionų karvių ir bulių, iš ku- ' 

Irių 3,000,000 valdžia sunaikino,.! 
kaipo perviršį. Perviršį kvie
čių sunaikino, perviršį bovelnos 
sunaikino. Kapitalistinės sis- į 
.temos ekonominis sutvarkymas; 
negali ir būt kitokis, kaip tik 
naikinimas perviršiaus ir kėli
mas kainų ant paliktų prekių, 
žmonės badauja, darbininkai šą
la žiemos laike, bedarbe naiki-; 
na paskutinę žmogaus gyvybę i 
kapitalistinėj gadynėj, o milio-, gimtadienį, C o 1 u m b i j os 
nieriai žeria sau milionus dole- Į Universiteto p r o fesorilis 
rių, ryja pagamintą darbininkų 
maistą ir tyčiojasi iš darbinin
kų. Skurdas, badas ir kan
čios suvienys darbininkų klasę 
ir varginguosius farmerius po 
vadovybe Amerikos Komunistų 
Partijos. Tik šitokioj procedū
roj darbininkai ir farmeriai at
sieks savo tikslą ant visados ir 
pasiliks laimingais, panaikinę 
išnaudotojų viešpatavimą.

A. J. Smitas.
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Trečiadienis, Liepos 11,ty.

INF.W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvią Darbininką Susivienijimo Pirmos 
Kuopos Susirinkimas Buvo Pasekmingas

Liepos 5 d
L.D.S. 1-mos kp. susirinkimas, I mo čarterio;
“Laisvės” 1
naujų nariui daugiausiai dar-’yra 26. kuopos, 
buojasi drg. J. Grubis. Įstojo; jo keturios pašalpinės draugi- L .... . .• t 1 1 I • 1 •*. 1 1 bininkui, gyvenant tarsi1. 1-ma kp. sekami: Charles I jos, su gana stambiu kapitalu.) ,, .7,«. . . T . . j . (vulkano, is kurio gaisrasŠimanskis, Josephine Guzikas, : Pomirtinių per du metus įsmo-, 
Edward Sungaila, Vytautas j keta apie $26,0Q0 dol. PašaL 
Sungaila ir Kazimieras Juk-i pos ligoniams išmokėta apie

**nis. ; $66,000. IŠ bedarbių fondo
Toliaus seka raportai? Pir-! užmokėtos duoklės 350 narių, 

mas raportuoja drg. P. ŠO-i tiktai per metus laiko, 
lomskas apie finansų stovį, Lietuvių Darbininkų Susi- 
kuris likosi priimtas. Ligonių vienijimas, siunčia delegatą į 
raportai priimti ir pašalpas Jaunuolių Kongresą Paryžiu- 
nutarta išmokėti. lę atsibūvu- je ir į Sovietų Sąjunga, 
šio vakarėlio,

vakare, įvyko kuopos likviduotos, dėlėj gavi- 
; tenai ją skai- 

svetainėje. Gavimui , čius buvo 13 kp. Jaunuoliui

apgavo ir padarė savo tėvų, C;.ln/ia rULffamia i 
brolių ir draugų priešais. , vlUIlvld l/ulvgdVlJd Į

c l 7- .- c* i Thaelmanno Teismąd varnu Žinoti St reikli j
Strategiją

Kiekvienam šių dienų

pos 12 d., Alyvų kalnelio ka
pinėse. Pašarvota graboriaus 
Bieliausko koplyčioj.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graboriaus * Bieliausko 
(Ballas) įstaiga.

Elizabethiečiams
Šiandien, 11 d. liepos, įvyks 

LDS 33 kp. L.D.P. Kliube mė
nesinis susirinkimas.

Draugai ir draugės, skait-Komitetas gelbėjimui nu- i Draugai i _ „ , 
kentėjusių nuo fašizmo Vokie- lingai dalyvaukite. Apart vie

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen, 7-1G61 

arba užeikite pasikalbėti i ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

kuri tinęs kuopos reikalų, bus pri- 
budeliškame sirengiama prie L.D.S. III Aps- 

“Liaudies Teisme”, kuomet į kričio pikniko, kuris įvyks 22 
bus teisiamas d. Ernst Thael- liepos, Vaičionio farmoj, Cran- 
mann ir kiti fašizmo, priešai, ford, N. J.
Tasai teismas .prasidės liepos Taipgi dalyvaus narys iš 

> valdybos reikale 
, ! Apskričio pikniko ruošimo.

Delegacijos pasiuntįmas lė- LDS. III Apskr. Sekr.
..................................... ; p. B-kas.

tijoj siunčia delegaciją, 
dar- dalyvaus nazių 
ant 

3’ali 
išsiveržti bile dieną, reikalin
ga sumlkmeningai žinoti savo
padėtį ir visas priemones gel-1 16 d. Delegacijon įeina žymūs J Apskričio 
bėjimuisi. Streikai, kaip ži-į teisininkai ir rašytojai.
noma, yra vienintelė priemo-;
nė, kuri padeda darbininkui I šuos nemenkai .pinigų, bet tai j 1 5 > e i Iii* * ■ ■ *apginti shvo algą—kąsnį duo- neišvengtina,. norint turėti pir
uos nuo besočio plėšiko—sam-

■ dytojo. Streikas yra geriau-
. . > , r, . ~ U - • 4.- siu įrankiu kovoje prieš karąšio vakarėlio, padengimui. Seimas nutarė siųsti savo . *, . , . .. _• ,_v . r . , 2 . t v tz h- Jasizma ir bus nepavaduo-delegatams keliones lesų j L. | delegatą i Jaunuolių Kongre- . \ . .~ , i . -. • x o • 4. • ‘ įamĮi politinei kovoje uz pae-D. S. antrąjj seimą, raportuo- Są ir Sovietų Sąjungą, taip,,- . 7 \ . .i

ja dd, Pranaitienė,. KaValiauš-. kad sugrįžęs jaunuolis galės var ym°
kaitė fr Arlauskas.' Pelno da-. apvažinėti svarbesnes lietu-■'1 .c ’ .
vė $14.81c. Vardu Vaikučiais darbininkais apgyventas’ žinant pamatiniai
Draugijėlės komisijos rapor-' kolonijas ir supažindinti čia
tuoja Kavaliauskaitė, kad pa-' gimusį jaunimą su vienintele Ulime aPle J1 11 J 
rengimas įvyks anksti rudenį, darbininkų tėvyne.

Toliaus seka delgatų rapor
tai iš L.D.S. seimo,

Lietuvių Darbininkų Susi-

j savo

Verta Pamatyti Judį “Sovietų i
Žemėje” i, ' I

Acme teatre, prie Union j
Square, jau tūlą laiką yra ro- j

ra-

vis- 
de-

iš likusio pelno eitų i bedarbių 
fondą, taip, kad būtų galima 
iš . tų pinigų apmokėti duokles 
tiems nariams, kurie nedirba 
ir patys neišgali užsimokėti.

Sekantis seimas bus 
ter, N. Y. ir vieton 

bus pabaigoj 
nes 

parankus jau- 
kurie lanko augš-

Roches- 
birželio

liepos 
birželio

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

marankias teismo žinias. Tuo 
tikslu bus po visą New Yorką 
ir Brooklyną renkamos aukos 
(tag days) liepos 27, 28 ir 29 
dd. Organizacijos prašomos 
išrinkti po kelias dešimts rin- Į domas judis “Sovietų, žemėje”, f 
kėjų, kad būtų galima pa-1 Taj nėra romansas ar drama, į 
dengti visą miestą ir gauti pa-į bet šių dienų gyvenimo Sovie-; 
ramos tam svarbiam dalykui 'tuose vaizdas. Atvaizduoja-! 
iš kiekvieno, kuris tik nori ■ ma Čeliuskino ekspedicija į, 
paremti kovą prieš fašizmą, i šiaurius. Nykų jausmą teikia |

A—F* j matymas čeliuskino įgulą at<
--- į sidūrus amžiname ledyne, at-j 

Jau tik Keliolika Bienyi™ Ė“ J »Į 

Beliko iki III Apskričio "i“ S
kiną Sovietų šalies vadai už i 
didvyrišką žygį nugalėjimui;

r jie tikri, kad ten,’ 
kur mokslinga Maskva, kuri

streiko 
būtinai 
vedimą 

, žinoti kuodaugiausia kiekvie
nas, nors, tiesa, streikas mūšį 
nevilioja, nes tai nėra lengvas 
dalykas, tai yra aštri kova, 
bet ji neišvengtina, tad turi
me būti prie jos prisirengę. 
Ir kuo geriau prisirengsim, tuo 
lengviau nugalėsime priešą.

Kiekvienas darbininkas 
darbininkė, dėlto, turėtų 
girsti draugo Earl Browderio vienijimo kuopos, įeinančios į' 
išvadas apie buvusius didžiuo-. 
sius streikus ir sužinoti svar
bias pamokas, kurias mums 
suteikia Toledo, Minneapolio, 
San Francisco, Alabamos ir 
kiti streikai, taipgi apie esamą 
padėtį plieno. industrijoj, džia 1-mą,valandą po pietų. 
Draugas Browder, 'Komunistų Šiame piknike bus graži. 
Partijos nacionalis ;

ir !

Seimas užgyrė pirmojo sei- 
buvusio • mo tarimą, kad nuo visų kp.

Detroit, Mich. Delegatas drg.' parengimų, dešimtas nuošimtis 
J. Grubis duoda raštišką 
portą, kuris buvo įdomus, nes 
jame buvo paliesta beveik 
kas, kas dėjosi seime. Net
legatų svarbesnės kalbos buvo 
nukopijuotos. Girdint drg. I 
Grubio raportą, jautiesi, kad 
sėdi Susivienijimo Seime, o ne mėn 
Brooklyne. i arba rugpjūčio,

Delegatas P. Buknys dapil- mėnesis nėra 
dė pirmojo delegato raportą, | nuoliams, 
pabrieždamas, kad seimas nu-.tesnes mokyklas arba kolegi- 
tarė šaukti Amerikos Lietuvių ' jas ir norėdami išlaikyti kvo- 
Kongresą prieš Karą ir Fa- timus negali seime dalyvauti, 
šizmą. Bus kviečiamos visos. Raportuoja apie seimą dele- 
lietuviškos organizacijos, Susi-jgatė Pranaitienė. Jinai palie- 
vienijimas Lietuvių Amerikoje, čia nekuriuos dalykus, kur I rius,1 aiškins’tuos dalykus 
Rymo Katalikų Susivienijimas pirmieji delegatai nenurodė.' penktadi

Delegatas Buknys Seka diskusijos apie seimą ir ’ vai. vakare, Irving Plaza, New 
yra delegatų raportus. Dalyvauja, j Yorke. Įžanga 15 centų.

■ Waresonas. S. Masiulis, Gris-i U.

ir kitos.
.sako, kad dabar -L.D.S.
daugiaus kaip tūkstantis jau
nuolių. Buknys taipgi daro 
palyginimus tarp L.D.S. ir 
S.L.A., kurį pastaruoju laiku 
užgriebė socialistai su fašistais 
bendrai prieš eilinius darbinin
kus narius, už lietuviškos bur
žuazijos reikalus, prisiplakant 
prie finansinio lovio su tiks- . .
lu-pasipinigauti. Toliaus Buk- savo metinį išvažiavimą Forest 
nys sako':

“Mūsų susivienijimui dele
gatai pagamino įstatus-konsti- ta iš gana sugabių draugų ir 
tuciją, kur nekainavo nei vie
nas centas, o tautiškam susi
vienijime lietuviški advokatai 
ir kitokie ‘šaisteriai’ praleido 
$2,000 ir dar atidėjo konsti
tucijos priėmimą kitam sei
mui. Vadinasi, dar praleis 
keletą tūkstančiu darbininkų 
sumokėtų pinigų.”

Delegatas J. Siurba dapildo 
pirmųjų delegatų raportus, 
pažymėdamas, kad L.D.S. tu
ri 146 kuopas. Mass, valstijoj

Metinio Pikniko
Lietuvių Darbininkų Susi- Siaurių ii

V *^->*** J ****M_r . J VAIIIA44V1WU £ * ---- .

III Apskričio ribas, kviečiamos i darbščiosios pavyzdingos ko- 
stropiai ruoštis metiniam LDS;niunos Ka^v°ja, svarsto, 
III Apskr. piknikui. j veikia, jų išgelbėjimui.

Piknikas įvyks 22 diena lie-j Nemažiau įspūdinga ekspe- 
pos, nedėlioję, P. Vaičionio I dicija į Kara Kum, didįjį smė- 
farmoje, Cranford, N, J. Pra- lyną Taškento-Samarkando 

srityj, į kurį kelionę iš Mask- 
i vos ir atgal Sovietuų automo- 

sekreto- programa: dainuos keli cho- bilistai padarė i 85 dienas, lai-
š i rai; bus virvės traukimas; gar- mingai pervažiuodami tas gy-

ienį, liepos 13 d., 7:30 si Elizabetho Orkestrą grieš VUJŲ kapines, kur jų pirmta- j

Waresonas, S. Masiulis, Gris-j 
kus, Saulėnas. Siurba, Buknysį 

portai iš antrojo seimo priimti Williamsburge Paradas 
i n s i kr 1 Pr’eš Karą ir Fašizmą i L.D.S. 1-mos kp. Isvazayimas c i

Forest Parke I Ateinantį penktadienį liepos
Liepos 15 dieną kuopa turės dieną, 7 .o0 vai. vakare,1

įvairius šokius per visą dieną; 
ant vietos bus užkandžiu, ge- i 
rai pagamintą, taipgi ir viso-Įvar(ai, 
kių gėrimų.

Tatai turėtų atsiminti kiek- kitų vaizdų.
vienas L.D.S. narys ir savo 

j ganizacijos metinį pikniką tu- 
| retu atlankyti.

Apskr. Sekretorius,
(P. Baranauskas.

or-

kūnai, keliaujantieji mulais ir 
kupranugariais, ištisi jų, kara- 

likvidavosi didžiulės 
tundros smėlyje. Yra eilė ir 

. Įspūdingi, isto
riški, verti pamatyti.

i J. M.

ooklyne, Williamsburgo sek-i imi n i v o • • i* 
oi, ivvks prieškarinis-prieš- ALDLD 1 Kpo SuSirUlklIUaS

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą. 

Williamsburghe:
252 Berry St, Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomią 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Phone, EVergrcen 7-4785 Ignition Speciajist

WOLF AUTO REPAIRS
'TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus/
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day an$L Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue

PAJIEŠKOJIMAI
PAJTEŠKAU drg. Petro Ramoškos.

Du metai atgal jis gyveno Eliza
beth, N. J. dabar nežinau kur jis 
yra. Malonėkite arba pats atsišaukti, . 
arba jei kas nors žinote kur jis I 

. randasi, tai man praneškite šiuo ant- į

Parke. Kad išvažiavimas būtų . . ivy^s prieškarinis-pr.^ .
sėkmingas, tam tikslui išrink- j Tašistinis paradas. Prasidės,

nuo Varet St. ir Graham Ave.,'
draugių komisija, kurion įeina .^a^sįs Prie Gi and St. Exten- 
Pranaitienė, Levanienė, Murei- s*on i* Ilayemeyei St. Pake- 
ka, Bovinas, Grubis ir Kūrai-pyje’ ivaiyiose vietose bus 
tis. Visi draugai, simpatikai; trumpi susirinkimai.
darbininkiško judėjimo įsitė-j Lietuviams šioj sekcijoj pa-Į 
mykite dieną ir dalyvaukite . ranku ir turėtų skaitlingai da-1 
šios didžiulės orgąnizacijos | lyvauti.
smagiame išvažiavirpe. čionai i tarptautiniuose susirinkimuose Bus raportas iš apskričio kon- , parduodu gana daug gazolino, 
susitiksite savo senus frentus bei paraduose nedaug šios' ferencijos. Yra išėjęs “č/.s 1Q,,° v.h,
bei pažįstamus, kurių nematėt apiehnkes lietuvių dalyvauja,, sos No. 2, tad nariai ir nares katos klausimas, nelabai sveikas, 
nuo pereitos vasaros arba su
sipažinsite su naujais.

E. Bensonas.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Daliau ir chroniikaa vyrą ir 

moterų Haas kraujo ir odoa 
Padarau iityrimus kraujo ir ilaęuine

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo i 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

| Telephone, EVergreen 8-9770

I J. GARŠVAAmerikos Lietuvių Darbi-,
> kų Literatūros Draugijos 1’ q611. *• . <-» | r d b u. —
kuopos susirinkimas įvyks ket- Į _______

ivirtadienį, 12 d. liepos, 7:30 40 Belvidere, Avė.
■ vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje.

, Visi-, nariai ir narės ;
......_____ j kviečiami dalyvauti, nes yra j
laikomuose !labai daug svarbių reikalų.)

ANTHONY RAZUKEVIČIUS 
Holyoke, Mass. 

(162-164)
Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
«Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu! 
| ant visokių kapinių; parsajndo au- 
I tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimam?

Telephones MEdallion 3*1328 |
y-| REIKALAVIMAI

i REIKALINGAS PARTNERIS prie į 
j gazolino stoties. Biznis geras ir j 

, alie- ! 
bei paraduose nedaug šiosferencijos. Yra išėjęs “švie-' Ūu;s.’ ,ir kitų dalykų. Prie-,

1 .... zastis reikalavimo partnerio, tai svei-1
. . . - > 0 iBus ir ki- prie to tai dar turiu kitas stotis, 

Ateikite patys ir kurias reikia taipgi prižiūrėti. Pini- ■
i gų; reikia apie $3,000; cash pinigų 

. Kam gi reikia pas kitą dirbt 
i už mažą sumą, kad galima pačiam 
' dirbant arba kartu su manim pada- 
| ryt virš $75 j savaitę. Rašykite laiš- 
Į kus sekamu antrašu:

VINCENT PODŽIUNAS ' 
I Sun Oil Corporation, cor Elmora and 

komitetas del Westfield Ave., ( Ęlizabeth, N. J.
(162-182)

Toliau

Doką Masinis Pikietas Pavyko
Pirmadienį Marine Workers šieji. Vienas įgulos narys pa- 

Industrinė Unija iššaukė ma- šakojo, kad juos apgavo, iš- 
slnį pikietą prieš atplauksiant plaukiant iš New. Yorko jiems taučių reikalas. 
Panama-Pacific linijos laivui nesakė, kad ten streikas. Tik 
Virginia. Pikiete dalyvavo kuomet nuvyko į $an Pedro—' 
&000 darbininkų. Atlaikytas jų akys atsidarė, kada laivas 
prie dokų trumpas : ' ’ ’
mas, kuriam kalbėjo 
Jones, “Marine 
Voice” i 
ter, MWIU lokalo sekretorius.

aiškinasi neparankumu, išlai-j kviečiami atsiimti.
domis. Į paradą esantį šioj!tų reikalų. .
apielinkėj mes lengvai ture-į atsiveskite naujų narių prie $2,500* 
tume sutraukti apie 500 lietu- mūsų kuopos.

i vių, tik reikia suprasti, kad
' karas ir fašizmas ir lietuvių
neglostys ir kad kova prieš
karą ir fašizmą nėra vien kita-

ALDLD 1 kp. Org.

Būsiu.

. .,.1 

susirinki-( sustojo toli nup kranto ir juos 
> Hayes visai neišleido į krašta. Dar- 
Workers bininkai griąusųiingai sveikino 

redaktorius ir H. Bax- išeinančius štreikierus. ___ . . « . . . t • • <
Veik visi negrai ir filipinai 

“Kiekvienas skebinis laivas įgulos nariai išėjo su streikie- 
privalo būti sulaikytas,” sakė 
Jones. “Ryan, Int. Longshore
mens Ass. sekretorius, atsisa
kė iššaukti laivakrovius strei- 
kan dėlto, kad jie priklauso 
kitam distriktui. Mes visi pri
klausome tai pačiai darbo 
klasei ir neatsižvelgiant į dis- 
triktus—mes joj pasiliekame. 
Mes turime paremt Vakarų 
pakrantėj didvyriškai kovo
jančius brolius.

Pasėkoje . kovingo pikieto 
68 laivo Virginia įgulos nariai 
apleido laivą. Tikimasi, kad 
šiuos pirmuosius paseks, liku-

Šiandien IDA 17 Kuopos 
Susirinkimas

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 17 kuopos susirin- 
kimąs įvyks trečiadienį, liepos 
11 d., 8 vai. vakare, “Lais
vas” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Draugės ir draugai! Visi bū
kite susirinkime, nes yra svar
bus susirinkimas, turime reng
tis prie TDA vietinio distrik- 
to pikniko, kuris įvyks' 29-tą 
dieną liepos. T. D. A. dis- 
triktas atsišaukia į visas T. 
D. A. kuopas ir kitas dar
bininkiškas organizacijas pri
sidėti prie surengimo pikniko, 
-*j distriktas neturi pinigų 
nei rendai užsimokėti. . v * * l * t i • J I _

kimui tų, kuriuos buržuazija TDA 17 Kp. Organizatorius.

Delegačių Išleistuvės
New Yorko 

Tarptautinio Moterų Kongre
so praneša, kad del'egačių iš
leistuvės į Paryžiaus Kongre
są bus 27 d. liepos, pęnktadie-j 
nį. Vietą bus praneštą vėliau. ] 
Organizacijom jau dabai lai-j kuopų susirinkimas įvyks ketvirta- 
kas svarstyti ir paskirti komi-j dieni, 12-tą dieną liepos (July), pas 
tetus, kurie rūpinsis rųobiliza- j 4rauSus .Laukaičius. 64-45 Perry 
vimu narių ir atstovaus orgą-j 
nizacijas išleistuvių mitinge. !

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y. 

L.D.S. 14-tos ir A.L.D.L.D. 138-tos!

A4 T

r* . *
ik i į . ‘ k

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN bredes, jr.
Lietuvis Advokatas

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

riais. Tūlas senelis, vieno įš 
laivo įgulos narių tėvas, norė
jo eiti ant laivo ir raginti sa
vo sūnų streikuoti, bet polici
ja jo neleido. Nusivylęs jau
tės, kad jo sūnus neišėjo su 
pirmaisiais streikieriais ir ti
kėjosi, kad sūnūs jo paklau
sys.
' Tėvai, aiškinkite savo sū
naitis ir dukterims klasių ko
vą, kol dar nevėlu,’ kol jūsų 
vaikai nesusitepė kovojančių 
darbininkų krauju. ,Nemažiau nes 
reikia dėti, pastangų ir paši.e-|L—

| draugus Laukaičius. 64-45
į Avė., 8-tą valandą vakare.
I Visi įtariai dalyvaukite šiame su- 
j sirinkime, atsiveskite naujų, narių ir 

S I užsimokėkite užvilktas mokestis.
' ! . ’ Sekr.

MIRT YS—L AI DOTU VĖS

Kazimieras Lubinskas, 15 m. 
amžiaus, buvo išvažiavęs ant,' 
vakacijos į Greenport, L. L, ir.| 
staiga mirė liepos 8 d. Bus;

PRANEŠU
Savo Pacientams

Kad laike liepos (July) ir 
palaidotas liepos 11 d./šv^Jo- rugpjūčio (August) mėnesių 

Kūnas parvež-! mano ofisas bus '.atdaras penk- 
Marcy tadieniais (pėtnyčiomis), o už- 

I darytas šeštadieniais ir sekma-

no kapinėse, 
tas pas tėvelius, 69 
Ave., Brooklyne.

Madeline Hinze, 53 m. am- j dieniais, 
žiaus, 282 ' Scholes SL, 
liepos 9 d.j st.
gonbutyj. Bus

mirė j D-RAS
Catherine Ii- . 221 So. 4th 

palaidota; lie-l Tel«

A. PETRIKĄ 
St., Brooklyn, N. Y. 
Stagg 2-9105

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Telephone Stagg 2-4401

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir oalaidojn tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam,
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y, J

197 HAVEMEYER STREET

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo .Nesveikumai, 
Nfeįęyų Ligos, 
Chroniški Siau
ri u liai, Skilvio, 
Žarnų ir Mešla- 
žamės Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų? Įde
gimai ir Ciniš
ki > Nė sveika vi

niai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
apeikite pas Dr. Zins. <

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštųnai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. 

NewcYork
Valandos*—9 A. M* Dd S P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




